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Alteração 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Cada Fundo QEC deve apoiar os seguintes 
objetivos temáticos, em conformidade com 
o objetivo fundamental de contribuir para 
a estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo:

Cada Fundo Estrutural e de Investimento 
Europeu, com o objetivo de contribuir para 
a estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, bem 
como as missões específicas do Fundo no 
âmbito dos objetivos baseados no Tratado, 
incluindo a coesão económica, social e 
territorial, deve apoiar os seguintes
objetivos temáticos:

(1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação;

(1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação;

(2) melhorar o acesso às tecnologias da 
informação e da comunicação, bem como a 
sua utilização e qualidade;

(2) melhorar o acesso às tecnologias da 
informação e da comunicação, bem como a 
sua utilização e qualidade;

(3) reforçar a competitividade das 
pequenas e médias empresas e dos setores 
agrícola (em relação ao FEADER), das 
pescas e da aquicultura (em relação ao 
FEAMP);

(3) reforçar a competitividade das 
pequenas e médias empresas e dos setores 
agrícola (em relação ao FEADER), das 
pescas e da aquicultura (em relação ao 
FEAMP);

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono em todos os 
setores;

(4) apoiar a transição para uma economia 
de baixo teor de carbono em todos os 
setores;

(5) promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão de riscos;

(5) promover a adaptação às alterações 
climáticas e a prevenção e gestão de riscos;

(6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética;

(6) preservar e proteger o ambiente e 
promover a eficiência energética;

(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;

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

(8) promover a sustentabilidade e a 
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade dos trabalhadores;

(9) promover a inclusão social e combater (9) promover a inclusão social e combater 
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a pobreza; a pobreza e qualquer tipo de 
discriminação;

(10) investir na educação, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

(10) investir na educação, na formação, 
nomeadamente profissional, nas 
competências e na aprendizagem ao longo 
da vida;

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

(11) reforçar a capacidade institucional das 
autoridades públicas e das partes 
interessadas e uma administração pública 
eficiente.

Os objetivos temáticos traduzem-se em 
prioridades específicas para cada Fundo 
QEC e estão definidos nas regras 
específicas dos Fundos.

Os objetivos temáticos traduzem-se em 
prioridades específicas para cada um dos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus e estão definidos nas regras 
específicas dos Fundos.

Or. en

Alteração 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) medidas para abordar os desafios 
territoriais e medidas que deverão ser 
tomadas para incentivar a adoção de uma 
abordagem integrada que reflita o papel
das zonas urbanas, rurais, costeiras e de 
pesca, bem como os desafios específicos
das zonas com particularidades 
territoriais referidas nos artigos 174.º e 
349.º do Tratado;

d) medidas para abordar os principais 
desafios territoriais das zonas urbanas, 
rurais, costeiras e de pesca, os desafios 
demográficos das regiões ou as 
necessidades específicas das áreas 
geográficas com limitações demográficas 
ou naturais graves e permanentes
referidas no artigo 174.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, e 
os desafios específicos das zonas 
ultraperiféricas referidas no artigo 349.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia;

Or. en
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Alteração 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

2. Em conformidade com os respetivos 
enquadramentos institucionais e 
jurídicos, os Estados-Membros devem 
avaliar se, no quadro do seu 
estabelecimento do Acordo de Parceria ou 
dos programas, as condicionalidades ex 
ante definidas nas respetivas regras 
específicas dos fundos e as 
condicionalidades ex ante gerais definidas 
no anexo V são aplicáveis aos objetivos 
específicos visados no âmbito das 
prioridades dos seus programas e, quando 
adequado, se estão a ser cumpridas.

As condicionalidades 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 de 
cumprimento deve limitar-se aos critérios 
estabelecidos nas regras específicas dos 
fundos.

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 estabelecer 
um resumo da avaliação do cumprimento 
das condicionalidades ex ante aplicáveis a 
nível nacional ou regional e, para as que 
no âmbito da avaliação referida no n.º 2 
não estiverem cumpridas na data de 
transmissão do Acordo de Parceria, as 
prioridades afetadas, os organismos 
responsáveis, as ações a tomar para 
cumprir a condicionalidade ex ante, bem 
como o calendário para essas mesmas 
ações. De acordo com regras específicas 
do fundo, cada programa deve indicar as 
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condicionalidades ex ante aplicáveis que,
no âmbito da avaliação referida no n.º 2, 
não tenham sido cumpridas até à data de 
apresentação do Acordo de Parceria. Os 
Estados-Membros devem cumprir estas 
condicionalidades ex ante até ao dia 31 de 
dezembro de 2016 e apresentar um 
relatório sobre o seu cumprimento, o mais 
tardar no relatório anual de execução em 
2017 ou no relatório de progresso de 
2017.

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

5. A Comissão avaliará as informações 
prestadas sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas.

5. A Comissão avaliará a consistência e 
adequação das informações prestadas pelo 
Estado-Membro sobre o cumprimento das 
condicionalidades ex ante no quadro da sua 
avaliação do Acordo de Parceria e/ou dos 
programas.

Esta avaliação de cumprimento limita-se 
aos critérios estabelecidos nas 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.

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. 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 Comissão pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte 
dos pagamentos intercalares à prioridade 
pertinente desse programa na pendência da 
conclusão satisfatória das ações referidas 
no n.º 3, se tal for necessário para evitar 
comprometer significativamente a eficácia 
e eficiência da realização dos objetivos 
específicos da prioridade em questão. A 
não realização das ações para cumprir uma
condicionalidade ex ante aplicável que não 
tenha sido cumprida à data da 
apresentação do respetivo programa, de 
acordo com o prazo previsto no n.º 3,
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos intercalares pela Comissão.
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5-A. A Comissão anula sem demora a 
suspensão dos pagamentos intercalares 
para uma prioridade se o Estado-Membro 
tiver adotado ações relativas ao 
cumprimento das condicionalidades ex 
ante aplicáveis a esse programa e que não 
tinham sido cumpridas no momento da 
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 condicionalidade ex ante 
em causa já não for aplicável.

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

6. Os n.os 1 a 5-A não são aplicáveis aos 
programas do objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia.

Or. en

Alteração 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Instrumentos financeiros Instrumentos financeiros

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

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

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

Os instrumentos financeiros devem ser 
executados para apoiar investimentos que 
se prevê serem viáveis financeiramente e 
que não obtêm financiamento suficiente 
por parte das fontes de mercado. Ao 
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modalidade de financiamento. aplicar este título, a autoridade de gestão, 
o fundo de fundos e os organismos que 
executam o instrumento financeiro devem 
cumprir a legislação nacional e da União 
aplicável, em especial sobre auxílios 
estatais e contratos públicos.

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

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 32.º, n.º 3-H 
(novo); a formulação foi alterada.

Or. en

Alteração 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 
investimento e o nível estimado e âmbito 
das necessidades de investimento público, 
incluindo tipos de instrumentos 
financeiros a apoiar. Essa avaliação ex 
ante deve incluir:
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(a) uma análise das deficiências 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 a receber 
potencialmente pelo instrumento 
financeiro até ao nível do beneficiário 
final (efeito de alavancagem previsto) 
incluindo, se necessário, uma avaliação 
da necessidade e do nível de remuneração 
preferencial para atrair recursos de 
contrapartida de investidores privados 
e/ou uma descrição dos mecanismos a 
utilizar para determinar a necessidade e a 
dimensão dessa remuneração 
preferencial, tal como um processo de 
avaliação competitivo ou devidamente 
independente;
(d) uma avaliação dos ensinamentos 
tirados de instrumentos semelhantes e 
avaliações ex ante anteriormente 
realizadas pelos Estados-Membros e a 
forma de aplicar esses ensinamentos no 
futuro;
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(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 planeada com o 
apoio de subvenções, 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;
(g) disposições que permitam rever e 
atualizar a avaliação ex ante, se 
necessário, durante a implementação de 
qualquer instrumento financeiro que 
tenha sido executado com base nessa 
avaliação, sempre que, durante a fase de 
execução, a autoridade de gestão 
considere que a avaliação ex ante deixou 
de poder representar de forma rigorosa as 
condições de mercado existentes na altura 
da execução.

Or. en

Alteração 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. A avaliação ex ante pode ser feita por 
fases. Deve, em todo o caso, estar 
terminada antes de a autoridade de gestão 
decidir fazer contribuições do programa 
para um instrumento financeiro.
O resumo dos resultados e conclusões das 
avaliações ex ante em relação aos 
instrumentos financeiros será publicado 
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dentro dos três meses que seguem a data 
de conclusão.

A avaliação ex ante deve ser submetida ao 
comité de monitorização para informação, 
de acordo com as regras específicas do 
fundo.

Or. en

Alteração 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os beneficiários finais apoiados pelos 
instrumentos financeiros também podem 
receber subvenções ou outro auxílio a 
título de um programa ou de outro 
instrumento apoiado pelo orçamento da 
União. Nesse caso, têm de ser mantidos 
registos separados para cada fonte de 
financiamento.

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 32.º, n.º 3-C 
(novo); a formulação foi alterada.

Or. en

Alteração 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 32.º, n.º 3-C 
(novo); com algumas alterações (inclusão de «desenvolvimento rural» e alteração do artigo 
59.º para «Artigo 59.º, n.º 1»).

Or. en

Alteração 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso os instrumentos financeiros 
ofereçam financiamento às empresas, 
incluindo as PME, este apoio deve ser 
destinado ao estabelecimento de novas 
empresas, capital de fase inicial, ou seja, 
capital de constituição e capital de 
arranque, capital de expansão, capital 
para consolidar as atividades gerais de 
uma empresa ou a realização de novos 
projetos, penetração de novos mercados 
ou novos desenvolvimentos por parte de 
empresas existentes, sem prejuízo das 
regras de auxílios estatais da UE e de 
acordo com as regras específicas dos 
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fundos. O apoio pode incluir 
investimentos em ativos corpóreos e 
incorpóreos, bem como em capital de 
exploração, nos limites da 
regulamentação aplicável da UE em 
matéria de auxílios estatais e tendo em 
vista estimular o setor privado na 
qualidade de financiador das empresas. 
Pode também incluir os custos da 
transferência de direitos de propriedade 
nas empresas, desde que essa 
transferência se realize entre investidores 
independentes.

Or. en

Alteração 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os instrumentos financeiros podem 
ser combinados com subvenções, 
bonificações de juros e contribuições para 
prémios de garantias. Sempre que o apoio 
dos Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus seja prestado através de 
instrumentos financeiros e combinado 
numa só operação com outras formas de 
apoio diretamente relacionadas com 
instrumentos financeiros e com os 
mesmos beneficiários finais, incluindo 
apoio técnico, bonificações de juros e 
contribuições para prémios de garantias, 
as disposições aplicáveis aos instrumentos 
financeiros devem aplicar-se a todas as 
formas de apoio dentro dessa operação. 
Nesses casos, deve ser respeitada a 
regulamentação da UE aplicável em 
matéria de auxílios estatais e devem ser 
mantidos registos separados para cada 
forma de apoio.
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Or. en

Alteração 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os beneficiários finais apoiados pelo 
instrumento financeiro de um Fundo 
Estrutural e de Investimento Europeu 
também podem receber auxílio de outros 
Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus a título de um programa ou 
prioridade ou de outro instrumento 
apoiado pelo orçamento da União em 
conformidade com a regulamentação da 
UE aplicável em matéria de auxílios 
estatais. Neste caso, devem ser guardados 
registos em separado para cada fonte de 
auxílio e o apoio do instrumento 
financeiro de um Fundo Estrutural e de 
Investimento Europeu deve fazer parte de 
uma operação com despesas elegíveis 
distintas de outras fontes de auxílio.

Or. en

Alteração 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. O apoio combinado prestado através 
de subvenções e de instrumentos 
financeiros a que se referem os n.os 5 e 6 
pode cobrir a mesma despesa, desde que a 
soma de todas as formas de apoio 
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combinadas não exceda o montante total 
da despesa em causa e esteja sujeita à 
regulamentação da UE aplicável em 
matéria de auxílios estatais. As 
subvenções não devem ser utilizadas para 
reembolsar o apoio recebido dos 
instrumentos financeiros. Os 
instrumentos financeiros não devem ser 
utilizados para pré-financiar as 
subvenções.

Or. en

Alteração 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. As contribuições em espécie não são 
consideradas despesa elegível dos 
instrumentos financeiros, exceto as 
contribuições relativas a terrenos ou 
imóveis para investimento no objetivo de 
apoiar o desenvolvimento rural, o 
desenvolvimento urbano ou a 
regeneração urbana, quando esses 
terrenos ou imóveis façam parte do 
investimento. Essas contribuições 
relativas a terrenos ou imóveis só são 
elegíveis se estiverem preenchidas as 
condições previstas no artigo 59.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-F. O IVA não constitui uma despesa 
elegível de uma operação, exceto no caso 
do IVA não recuperável nos termos da 
legislação nacional em matéria de IVA. O 
tratamento do IVA a nível dos 
investimentos realizados pelos 
beneficiários finais não deve ser tido em 
consideração para fins de determinação 
da elegibilidade das despesas no âmbito 
do instrumento financeiro. No entanto, 
caso os instrumentos financeiros sejam 
combinados com subvenções nos termos 
dos n.os 5 e 6, estas estão sujeitas às 
disposições do n.º 3 do artigo 59.º.

Or. en

Alteração 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-G. Para efeitos de aplicação do presente 
artigo, as regras sobre auxílio estatal 
aplicáveis serão as que se encontrarem 
em vigor no momento em que a 
autoridade de gestão ou o fundo dos 
fundos se comprometer contratualmente 
com contribuições para um instrumento 
financeiro ou quando o instrumento 
financeiro se comprometer 
contratualmente com contribuições para 
os beneficiários finais, conforme 
aplicável.

Or. en
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Alteração 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. Serão conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer regras adicionais específicas 
em matéria de aquisição de terrenos e de 
combinação de apoio técnico com 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Implementação dos instrumentos 
financeiros

Implementação dos instrumentos 
financeiros

1. Ao aplicarem o artigo 32.º, as 
autoridades de gestão podem atribuir uma 
contribuição financeira para os seguintes 
instrumentos financeiros:

1. Ao aplicarem o artigo 32.º, as 
autoridades de gestão podem atribuir uma 
contribuição financeira para os seguintes 
instrumentos financeiros:

(a) instrumentos financeiros instituídos a 
nível da União, geridos direta ou 
indiretamente pela Comissão;

(a) instrumentos financeiros instituídos a 
nível da União, geridos direta ou 
indiretamente pela Comissão;

(b) instrumentos financeiros instituídos aos 
níveis nacional, regional, transnacional ou 
transfronteiriças, geridos por ou sob a 
responsabilidade da autoridade de gestão.

(b) instrumentos financeiros instituídos aos 
níveis nacional, regional, transnacional ou 
transfronteiriças, geridos por ou sob a 
responsabilidade da autoridade de gestão.

2. O título [VIII] do Regulamento 
Financeiro aplica-se aos instrumentos 

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

para os instrumentos financeiros previstos 
no n.º 1, alínea a), exigem uma 
contabilidade separada e destinam-se a ser 
utilizadas, de acordo com os objetivos dos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus respetivos, para apoiar ações e 
beneficiários finais que correspondam ao 
programa ou programas que asseguram 
essas contribuições. As contribuições 
desses instrumentos financeiros estão 
sujeitas às disposições do presente 
regulamento, salvo se forem 
expressamente previstas exceções. Tal não 
prejudica as regras que regem a criação e 
o funcionamento dos instrumentos 
financeiros ao abrigo do Regulamento 
Financeiro, salvo se houver conflito com 
as regras do RDC, caso em que 
prevalecem estas últimas.

3. No que se refere aos instrumentos 
financeiros referidos no n.º 1, alínea b), a 
autoridade de gestão pode atribuir uma 
contribuição financeira aos seguintes 
instrumentos financeiros:

3. No que se refere aos instrumentos 
financeiros referidos no n.º 1, alínea b), a 
autoridade de gestão pode atribuir uma 
contribuição financeira aos seguintes 
instrumentos financeiros:

(a) instrumentos financeiros que respeitem 
as normas e condições estabelecidas pela 
Comissão, sob a forma de ato de execução, 
em conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3;

(a) instrumentos financeiros que respeitem 
as normas e condições estabelecidas pela 
Comissão, sob a forma de ato de execução, 
em conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 143.º, n.º 3;

(b) instrumentos financeiros existentes ou 
recentemente criados que visem 
especificamente alcançar o fim pretendido 
e que respeitem as regras nacionais e da 
União aplicáveis.

(b) instrumentos financeiros existentes ou 
recentemente criados que visem 
especificamente alcançar os objetivos 
específicos definidos ao abrigo de uma 
prioridade relevante.

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

Suprimido

4. Ao apoiar os instrumentos financeiros 
referidos no n.º 1, alínea b), a autoridade de 
gestão pode:

4. Ao apoiar os instrumentos financeiros 
referidos no n.º 1, alínea b), a autoridade de 
gestão pode:

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

existentes ou recentemente criadas, 
incluindo as financiadas por outros Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus, 
cuja atividade vise especificamente a 
aplicação dos instrumentos financeiros em 
conformidade com os objetivos dos Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus
respetivos e que sejam responsáveis pelas 
ações de execução; o apoio concedido a 
essas entidades limita-se aos montantes 
necessários para implementar os novos 
investimentos de acordo com o disposto 
no artigo 32.º e em conformidade com os 
objetivos do presente regulamento; ou

(b) confiar as ações de execução: (b) confiar as ações de execução:
(i) ao Banco Europeu de Investimento; (i) ao Banco Europeu de Investimento;

(ii) a uma instituição financeira 
internacional de que um Estado-Membro 
seja acionista ou a uma instituição 
financeira estabelecida num 
Estado-Membro para promover 
determinado interesse público sob o 
controlo de uma autoridade pública, 
selecionada em conformidade com as 
regras nacionais e da União aplicáveis;

(ii) a uma instituição financeira 
internacional de que um Estado-Membro 
seja acionista ou a uma instituição 
financeira estabelecida num 
Estado-Membro para promover 
determinado interesse público sob o 
controlo de uma autoridade pública;

(iii) um organismo de direito público ou 
privado, selecionado em conformidade 
com as regras nacionais e da União 
aplicáveis;

(iii) um organismo de direito público ou 
privado;

(c) realizar diretamente as ações de 
execução, no caso de instrumentos 
financeiros constituídos exclusivamente 
por empréstimos ou garantias.

(c) realizar diretamente as ações de 
execução, no caso de instrumentos 
financeiros constituídos exclusivamente 
por empréstimos ou garantias. Neste caso, 
considera-se que a autoridade de gestão é 
a beneficiária, na aceção do artigo 2.º, 
n.º 8.
Ao executar o instrumento financeiro, os 
organismos referidos nas alíneas a), b) e 
c) devem garantir o cumprimento da 
legislação nacional e da UE aplicável, 
incluindo as regras que abrangem 
Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus, auxílios estatais, concursos 
públicos e normas pertinentes e legislação 
aplicável sobre prevenção do 
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branqueamento de capitais, luta contra o 
terrorismo e a fraude fiscal. Não 
estabelecem nem mantêm relações 
comerciais com entidades sediadas em 
territórios cujas jurisdições não cooperam 
com a União no que toca à aplicação das 
normas fiscais internacionalmente
acordadas e devem transpor esses 
requisitos nos seus contratos com os 
intermediários financeiros selecionados.

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

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 33.º, n.º 4, último 
parágrafo; a formulação foi alterada.

4.1-A. Sempre que um instrumento 
financeiro seja executado ao abrigo do 
n.º 4, alíneas a) e b), sob reserva da 
estrutura de execução do instrumento 
financeiro, os termos e as condições das 
contribuições dos programas para os 
instrumentos financeiros são fixados em 
acordos de financiamento em 
conformidade com o anexo X aos 
seguintes níveis:
(a) sempre que adequado, entre os 
representantes da autoridade de gestão 
devidamente mandatados e o organismo 
que implementa o fundo de fundos; e
(b) entre os representantes da autoridade 
de gestão devidamente mandatados, ou, 
sempre que adequado, o organismo que 
implementa o fundo de fundos, e o 
organismo que executa o instrumento 
financeiro.
4.1-B. Para os instrumentos financeiros 
implementados no âmbito do n.º 4, 
alínea c), os termos e condições das 
contribuições dos programas para os 
instrumentos financeiros são fixados num 
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documento estratégico, em conformidade 
com o anexo X, a analisar pelo comité de 
monitorização.

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, que estabelece regras 
específicas adicionais sobre o papel, 
responsabilidades e responsabilização dos 
organismos que executam os 
instrumentos financeiros, critérios de 
seleção conexos e produtos que podem ser 
entregues através dos instrumentos 
financeiros, de acordo com as disposições 
do artigo 32.º. A Comissão notificará os 
atos delegados, adotados em 
conformidade com o artigo 142.º, 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, num prazo de quatro 
meses a contar da adoção do presente 
regulamento.

5. Ao implementarem instrumentos 
financeiros através de fundos de fundos, 
as entidades referidas no n.º 4, alínea b), 
subalíneas i) e ii) podem também confiar 
parte dessa implementação a 
intermediários financeiros, desde que 
garantam sob sua responsabilidade que 
esses intermediários financeiros cumprem 
os critérios previstos nos artigos 57.º e 
131.º, n.os 1, 1-A e 3 do Regulamento 
Financeiro1. Os intermediários financeiros
são selecionados com base num 
procedimento aberto, transparente, 
proporcionado e não discriminatório, que 
evite conflitos de interesses.

5. Ao implementarem fundos de fundos, os 
organismos referidos no n.º 4, alíneas a) e 
b), podem também confiar parte dessa 
implementação a intermediários 
financeiros, desde que garantam sob sua 
responsabilidade que esses intermediários 
financeiros cumprem os critérios previstos 
no artigo 140.º, n.os 1, 2 e 4, do 
Regulamento Financeiro1. Os 
intermediários financeiros são selecionados 
com base num procedimento aberto, 
transparente, proporcionado e não 
discriminatório, que evite conflitos de 
interesses.

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

6. Os organismos referidos no n.º 4, 
alínea b), aos quais sejam confiadas ações 
de execução, podem criar contas bancárias 
em nome próprio e em nome da autoridade 
de gestão, ou criar o instrumento 
financeiro como bloco financeiro 
separado dentro de uma instituição 
financeira. No caso de um bloco 
financeiro separado, uma contabilidade 
separada distingue os recursos do 
programa investidos no instrumento 
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financeiro dos outros recursos disponíveis 
na instituição financeira. Os ativos 
detidos nas contas bancárias e nesses 
blocos financeiros separados são geridos 
de acordo com o princípio da boa gestão 
financeira, respeitando regras apropriadas 
em matéria de prudência e garantindo 
suficiente liquidez.

6-A. Podem ser fornecidas contribuições 
públicas e privadas, incluindo 
contribuições em espécie, se relevantes, 
tal como referido no artigo 32.º, n.º 8, a 
nível do fundo dos fundos, do instrumento 
financeiro ou dos beneficiários finais, de 
acordo com a regulamentação específica 
do fundo.

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

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

Or. en

Alteração 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os organismos designados, em 
conformidade com o artigo 113.º-A, para o 
FEDER, o FC, o FSE, o FEAMP e, com 
o artigo 72.º do RDR, para o FEADER,
não podem realizar verificações no local às 
operações que comportem instrumentos 
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relatórios de controlo dos organismos 
responsáveis pela aplicação desses 
instrumentos financeiros.

financeiros aplicados nos termos do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea a). Recebem, 
regularmente, relatórios de controlo dos 
organismos responsáveis pela aplicação 
desses instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) pagamentos aos beneficiários finais; (a) pagamentos aos beneficiários finais, e 
nos casos referidos no artigo 32.º, n.º 5, 
pagamentos em proveito dos beneficiários 
finais;

Or. en

Alteração 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os custos e as taxas de gestão 
referidos no n.º 1, alínea d), e no n.º 2 
podem ser cobrados pelo organismo que 
executa o fundo de fundos ou pelos 
organismos que executam os 
instrumentos financeiros nos termos do 
artigo 33.º, n.º 4, alíneas a) e b), e não
devem exceder os limiares definidos no 
ato delegado referido no presente número. 
Considerando que os custos de gestão 
devem incluir custos diretos ou indiretos 
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reembolsados contra comprovativo de 
despesa, as taxas de gestão referem-se a 
um preço acordado por serviços prestados 
fixado mediante concurso de mercado, se 
aplicável. Os custos e as taxas de gestão 
devem basear-se num método de cálculo 
baseado no desempenho.
Os custos e as taxas de gestão podem 
incluir taxas de negociação. As taxas de 
negociação, ou qualquer das suas partes, 
que sejam cobradas aos beneficiários 
finais não devem ser declaradas como 
despesa elegível.
Os custos e as taxas de gestão, incluindo 
os dos trabalhos preparatórios relativos ao 
instrumento financeiro antes da 
assinatura do acordo de financiamento 
pertinente são elegíveis a partir da data de 
assinatura do acordo de financiamento 
pertinente.
Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar, através de atos delegados em 
conformidade com o artigo 142.º, a 
regulamentação para o cálculo dos custos 
e das taxas de gestão e do reembolso dos 
custos e das taxas de gestão capitalizados 
para os instrumentos à base de ações e de 
microcréditos.

Or. en

Alteração 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) novos investimentos através do mesmo 
ou de outros instrumentos financeiros, em 
conformidade com os objetivos específicos 
definidos no âmbito de uma prioridade;



PE514.702v03-00 26/59 AM\942530PT.doc

PT

(Nota: a presente alínea c) tornar-se-á numa alínea a) do artigo 1.º, n.º 38, da alteração do 
Parlamento.)

Or. en

Alteração 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Relatório sobre a aplicação dos 
instrumentos financeiros

Relatório sobre a aplicação dos 
instrumentos financeiros

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

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

2. O relatório referido no n.º 1 inclui, para 
cada instrumento financeiro, a seguinte 
informação:

2. O relatório referido no n.º 1 inclui, para 
cada instrumento financeiro, a seguinte 
informação:

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

(a) identificação do programa e da 
prioridade ou medida a título da qual é 
concedido o apoio dos Fundos Estruturais 
e de Investimento Europeus;

(b) descrição do instrumento financeiro e 
mecanismos de aplicação;

(b) descrição do instrumento financeiro e 
mecanismos de aplicação;

(c) identificação dos organismos 
responsáveis pela aplicação;

(c) identificação dos organismos que 
executam os instrumentos financeiros e 
dos organismos que executam os fundos 
dos fundos, se aplicável, tal como referido 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea a), e n.º 4, 
alíneas a), b) e c), e dos intermediários 
financeiros referidos no artigo 33.º, n.º 6;

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

(d) do montante total das contribuições do
programa por prioridade ou medida paga 
ao instrumento financeiro;

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

beneficiários finais ou a bem de 
beneficiários finais ou autorizado no 
âmbito de contratos de garantia pelo 
instrumento financeiro para investimentos 
em beneficiários finais, bem como custos 
de gestão incorridos ou taxas de gestão 
pagas, por programa e prioridade ou 
medida;

(f) receitas do, e reembolsos ao,
instrumento financeiro;

(f) o desempenho do instrumento 
financeiro, incluindo o progresso no seu 
estabelecimento e seleção de organismos 
que o executem (incluindo o organismo 
que executa um fundo dos fundos);
(f-A) juros e outras receitas gerados pelo 
apoio dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus ao instrumento 
financeiro, montantes cumulativos de 
recursos de programa reembolsados aos 
instrumentos financeiros por conta de 
investimentos ou disponibilização de 
recursos afetados, incluindo reembolsos e 
ganhos de capital e outras receitas ou 
rendimentos, tais como juros, comissões 
de garantia, dividendos, receitas de capital 
ou qualquer outro tipo de rendimentos 
gerados por investimentos;

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

(g) progressos no sentido de alcançar o 
efeito de alavancagem previsto dos 
investimentos realizados pelo instrumento 
financeiro e valor dos investimentos e 
participações;

(g-A) o valor dos investimentos em 
capitais próprios relativamente aos 
exercícios anteriores;

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

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

A informação das alíneas g) e h) só pode 
ser incluída no anexo aos relatórios 
anuais de execução apresentados em 2017 
e 2019 e ainda no relatório final. As 
obrigações de monitorização previstas nas 
alíneas a) e h) não devem ser aplicadas a 
nível final.
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2-A. A Comissão adota, por ato de 
execução em conformidade com o 
procedimento de exame previsto no 
artigo 143.º, n.º 3, disposições para 
condições uniformes relativas ao modelo 
a utilizar para a monitorização e 
elaboração de relatórios relativos aos 
instrumentos financeiros e elaboração de 
relatórios com informações de 
monitorização a enviar à Comissão.
2-B. A partir de 2016 e com caráter anual, 
no prazo de seis meses após a data para 
apresentação dos relatórios anuais de 
execução referidos no artigo 101.º, n.º 1, 
em relação ao FEDER, FSE e FC, artigo 
82.º do regulamento FEADER e 
disposições relevantes da regulamentação 
específica dos fundos em relação ao 
FEAMP, a Comissão deverá fornecer 
resumos dos dados do progresso relativo 
ao financiamento e à execução dos 
instrumentos financeiros, enviados pelas 
autoridades de gestão no âmbito deste 
artigo. Estes resumos devem ser enviados 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho e 
devem ser tornados públicos.

3. A Comissão adotará, por ato de 
execução, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3, as condições uniformes 
aplicáveis à monitorização e respetiva 
informação à Comissão, incluindo em 
relação aos instrumentos financeiros 
referidos no artigo 33.º, n.º 1, alínea a).

3. A Comissão deve assegurar condições 
uniformes para a execução deste artigo 
através da adoção, por atos de execução, 
em conformidade com o procedimento de 
exame definido no artigo 143.º, n.º 3, dos 
modelos a utilizar ao elaborar relatórios 
sobre os instrumentos financeiros para a 
Comissão.

Or. en

Alteração 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Operações geradoras de receitas Operações geradoras de receita líquida 
após a sua conclusão
-1-A. O presente artigo é aplicável às 
operações que geram receita líquida após 
a sua conclusão. Para efeitos do presente 
artigo, entende-se por «receita líquida» as 
entradas de caixa pagas diretamente pelos 
utilizadores por bens ou serviços 
prestados pela operação, tais como taxas 
suportadas diretamente pelos utilizadores 
pela utilização de infraestruturas, a venda 
ou aluguer de terrenos ou edifícios ou os 
pagamentos por serviços menos os 
eventuais custos operacionais e os custos 
de substituição de equipamento de vida 
curta incorridos durante o período 
correspondente. As poupanças nos custos 
operacionais geradas pela operação são 
incluídas na receita líquida, a menos que 
sejam contrabalançadas por uma redução 
idêntica nas subvenções de exploração.
Nos casos em que não seja elegível para 
cofinanciamento a totalidade do custo do 
investimento, a receita líquida deve ser 
afetada proporcionalmente à parte 
elegível e à parte não elegível do 
investimento.

1. A receita líquida gerada após a 
conclusão de uma operação, num período 
de referência específico, deve ser 
previamente determinada por um dos 
seguintes métodos:

Suprimido

a) aplicação de uma percentagem 
forfetária de receita para o tipo de 
operação em causa;

Suprimido

b) cálculo do valor corrente da receita 
líquida da operação, tendo em conta a 
aplicação do princípio do poluidor-
pagador e, se for caso disso, as 
considerações em matéria de capital 
próprio associadas à prosperidade relativa 

Suprimido
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do Estado-Membro em causa.
Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transferido para o artigo 54.º, n.º 2-A 
(novo); a formulação foi alterada.
A despesa elegível da operação a 
cofinanciar não pode exceder o valor 
corrente do custo de investimento da 
operação, após dedução do valor corrente 
da receita líquida, determinado de acordo 
com um destes métodos.

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 54.º, n.º 1-A 
(novo); a formulação foi alterada.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade o 
artigo 142.º, a fim de estabelecer a taxa 
fixa referida na alínea a).

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 54.º, n.º 2-A (novo), 
alínea a); a formulação foi alterada.
A Comissão adota a metodologia indicada 
na alínea b), por meio de atos de 
execução, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 54.º, n.º 2-A (novo), 
alínea b); a formulação foi alterada.

1-A. A despesa elegível da operação a 
cofinanciar a partir dos Fundos é 
reduzida antecipadamente tendo em conta 
o potencial da operação para gerar receita 
líquida ao longo de um determinado 
período de referência que abrange tanto a 
execução da operação como o período 
após a sua conclusão.

2. Nos casos em seja objetivamente 
impossível determinar previamente a 
receita, de acordo com os métodos 
previstos no n.º 1, a receita líquida gerada 
no prazo de três anos após a conclusão de 
uma operação ou até 30 de setembro de 
2023, se esta data for anterior, é deduzida 
da despesa declarada à Comissão.

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transferido para o artigo 54.º, n.º 4-B 
(novo); a formulação foi alterada.
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2-A. A receita líquida potencial da 
operação é determinada antecipadamente 
através de um dos seguintes métodos 
escolhidos pela autoridade de gestão para 
o setor, subsetor ou tipo de operação:
a) aplicação de uma percentagem 
forfetária da receita líquida para o setor 
ou subsetor aplicável à operação definida 
no anexo [XXX] ou em qualquer dos atos 
delegados adiante referidos.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, em casos devidamente 
justificados, para alterar o anexo 
ajustando as taxas fixas estabelecidas no 
anexo [XXX], tendo em conta os dados 
históricos, o potencial de amortização dos 
custos e o princípio do poluidor-pagador, 
quando aplicável.
São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de determinar a 
taxa fixa para os setores e subsetores 
dentro dos campos de TIC, investigação, 
desenvolvimento, inovação e eficiência 
energética1. A Comissão deve comunicar 
os atos delegados ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho até 30 de junho de 2015.
1 A declaração da Comunicação 
encontra-se no final desta tabela.
Além disso, são conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, em 
casos devidamente justificados 
relativamente a outros setores ou 
subsetores, incluindo subsetores para os 
setores presentes no anexo [XXX] 
abrangidos pelo âmbito dos objetivos 
temáticos definidos no artigo 9.º e 
apoiados pelos Fundos EIE.
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Quando for aplicado este método, toda a 
receita líquida gerada durante o período 
de execução e após a conclusão da 
operação é considerada tomada em linha 
de conta através da aplicação da 
percentagem forfetária e não é, por isso, 
subsequentemente deduzida da despesa 
elegível da operação;
b) cálculo da receita líquida deduzida da 
operação, tendo em conta o período de 
referência adequado para o setor ou 
subsetor aplicável à operação, a 
rentabilidade normalmente prevista nesta 
categoria de investimento, a aplicação do 
princípio do poluidor-pagador e, se for 
caso disso, considerações de equidade 
relacionadas com a prosperidade relativa 
do Estado-Membro em causa.
Ao estabelecer uma taxa fixa para um 
novo setor ou subsetor através da adoção 
de um ato delegado, uma autoridade de 
gestão pode decidir aplicar o método 
definido na alínea a) para as novas 
operações em relação ao setor ou subsetor 
em questão.
São atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, com vista a estabelecer 
o método referido na alínea b).
Quando for aplicado este método, a 
receita líquida gerada durante a execução 
da operação, resultante de fontes de 
receita não tomadas em consideração na 
determinação da receita líquida potencial 
da operação, é deduzida da despesa 
elegível da operação o mais tardar no 
momento do pedido de pagamento final 
apresentado pelo beneficiário.

3. Os n.os 1 e 2 são aplicáveis unicamente 
às operações cujo custo total seja superior 
a 1 milhão de euros.

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 54.º, n.º 4-C (novo), 
alínea b); a formulação foi alterada.

3-A. O método de dedução da receita 
líquida das despesas da operação incluído 
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no pedido de pagamento enviado à 
Comissão deve ser determinado de acordo 
com a regulamentação nacional.

4. O presente artigo não é aplicável ao 
FSE.

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 54.º, n.º 4-C (novo), 
alínea a); a formulação foi alterada.

4-A. Em alternativa à aplicação dos 
métodos estabelecidos no n.º 3, a taxa 
máxima de cofinanciamento referida no 
artigo 53.º, n.º 1, pode, a pedido de um 
Estado-Membro, ser reduzida no 
momento da adoção de um programa em 
favor de uma prioridade ou medida ao 
abrigo da qual todas as operações a 
apoiar a título dessa prioridade ou medida 
possam aplicar uma taxa fixa uniforme 
nos termos do n.º 3, alínea a). A redução 
não será inferior ao montante calculado 
através da multiplicação da taxa máxima 
de cofinanciamento da União aplicável ao 
abrigo das regras específicas do Fundo 
pela taxa fixa referida no n.º 3, alínea a).
Quando for aplicado este método, toda a 
receita líquida gerada durante o período 
de execução e após a conclusão da 
operação é considerada tomada em linha 
de conta através da aplicação da taxa de 
cofinanciamento diminuída e não é, por 
isso, subsequentemente deduzida da 
despesa elegível das operações.
4-B. Nos casos em seja objetivamente 
impossível determinar previamente a 
receita, de acordo com um dos métodos 
previstos nos n.os 3 a 5, a receita líquida 
gerada no prazo de três anos após a 
conclusão de uma operação ou até 30 de 
setembro de 2023, se esta data for 
anterior, é deduzida da despesa declarada 
à Comissão.
4-C. Os n.os 1 a 6 não são aplicáveis:
a) às operações ou partes de operações 
apoiadas unicamente pelo FSE;
b) às operações cujo custo total elegível 
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antes da aplicação dos n.os 1 a 6 não 
exceda 1 milhão de euros;
c) à ajuda reembolsável sujeita a uma 
obrigação de reembolso integral e a 
prémios;
d) à assistência técnica;
e) ao apoio a ou a partir de instrumentos 
financeiros;
f) às operações cujo apoio público revista 
a forma de montantes únicos ou de uma 
tabela normalizada de custos unitários;
g) às operações executadas ao abrigo de 
um plano de ação conjunto;
h) às operações cujos montantes ou taxas 
de apoio estejam definidos no anexo 1 do 
Regulamento FEADER.
Em derrogação ao disposto na alínea b), 
em que um Estado-Membro aplica o n.º 5, 
pode incluir na prioridade ou medida 
relevante as operações cujos custos 
elegíveis totais antes da aplicação dos n.os

1 a 6 não excedam 1 milhão de euros.

5. Os n.os 1 e 2 não são aplicáveis a 
operações sujeitas às regras em matéria 
de auxílios estatais nem ao apoio 
destinado a instrumentos financeiros ou 
deles proveniente.

Suprimido

Nota à atenção dos tradutores: este parágrafo foi transformado no artigo 54.º, n.º 4-C (novo), 
alínea e); a formulação foi alterada.

Or. en

Alteração 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Artigo 65

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão deve certificar-se, com base 
na informação disponível, incluindo 
informações sobre a designação dos 
organismos responsáveis pela gestão e 
controlo, os documentos fornecidos todos 
os anos pelos organismos designados ao 
abrigo do artigo 59.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro, os relatórios de 
controlo, os relatórios anuais de execução 
e as auditorias realizadas pelos organismos 
nacionais e da União, que os 
Estados-Membros dispõem de sistemas de 
gestão e de controlo conformes com o 
presente regulamento e as regras 
específicas dos Fundos e que esses 
sistemas funcionam de forma eficaz 
durante a aplicação dos programas.

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

2. Os funcionários ou representantes 
autorizados da Comissão podem efetuar 
auditorias ou controlos no local mediante 
aviso prévio às autoridades nacionais 
competentes com, pelo menos, 12 dias 
úteis de antecedência, exceto em casos de 
urgência. A Comissão, no respeito pelo 
princípio da proporcionalidade, terá em 
conta a necessidade de evitar a duplicação 
desnecessária das auditorias ou controlos 
efetuados pelos Estados-Membros, o nível 
de risco para o orçamento da União e a 
necessidade de reduzir a carga 
administrativa dos beneficiários, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. O âmbito dessas auditorias e 
desses controlos pode incluir, em 
particular, a verificação da eficácia dos 
sistemas de gestão e de controlo de um 
programa ou parte de um programa, as 
operações e a avaliação da boa gestão 
financeira das operações ou programas. 
Podem participar nessas auditorias ou 
controlos funcionários ou representantes 
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autorizados do Estado-Membro.
Os funcionários ou representantes 
autorizados da Comissão, devidamente 
mandatados para a realização das 
auditorias no local, têm acesso a todos os 
registos, documentos e metadados, 
independentemente do suporte em que se 
encontrem arquivados, no que se refere à 
despesa cofinanciada pelos Fundos QEC
ou aos sistemas de gestão e de controlo. 
Sob pedido, os Estados-Membros fornecem 
cópias dos registos, documentos e 
metadados à Comissão.

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

Os poderes estabelecidos no presente 
número não prejudicam a aplicação das 
disposições nacionais que limitem certos 
atos a entidades especificamente 
designadas pela legislação nacional. Os 
funcionários e representantes autorizados 
da Comissão não participam, inter alia, nas 
visitas ao domicílio nem nos 
interrogatórios oficiais de pessoas, 
realizados ao abrigo da legislação nacional. 
Têm, contudo, acesso às informações 
resultantes dessas verificações.

Os poderes estabelecidos no presente 
número não prejudicam a aplicação das 
disposições nacionais que limitem certos 
atos a entidades especificamente 
designadas pela legislação nacional. Os 
funcionários e representantes autorizados 
da Comissão não participam, inter alia, nas 
visitas ao domicílio nem nos 
interrogatórios oficiais de pessoas, 
realizados ao abrigo da legislação nacional. 
Têm, contudo, acesso às informações 
resultantes dessas verificações, sem 
prejuízo das competências dos tribunais 
nacionais e no pleno respeito pelos 
direitos fundamentais dos sujeitos de 
Direito em causa.

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

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

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Para assegurar que uma fatia 
suficiente do investimento é destinada ao 
emprego dos jovens, à mobilidade laboral, 
ao conhecimento, à inclusão social e à 
luta contra a pobreza, a quota de recursos 
dos Fundos Estruturais disponível para a 
planificação de programas operacionais 
no âmbito do investimento para o objetivo 
de crescimento e emprego atribuído pelo 
FSE a cada Estado-Membro não deve ser 
inferior à quota correspondente do FSE 
para esse Estado-Membro atribuída nos 
programas operacionais a título dos 
objetivos da Convergência e da 
Competitividade Regional e do Emprego 
para o período 2007-2013. A esta quota 
deve ser acrescentado o montante 
adicional para cada Estado-Membro 
determinado de acordo com o método 
estabelecido no anexo III-C para 
assegurar que a quota do FSE nos 
Estados-Membros não é inferior a 23,1 %, 
enquanto percentagem dos recursos 
combinados totais para os Fundos 
Estruturais e Fundo de Coesão a nível da 
UE, excluindo o apoio do Fundo de 
Coesão para as infraestruturas de 
transporte no âmbito do Mecanismo 
«Interligar a Europa» referido no artigo 
84.º, n.º 4, e o apoio dos Fundos 
Estruturais para o auxílio das pessoas 
mais carenciadas referido no artigo 84.º, 
n.º 5. Para efeitos de aplicação desta 
disposição, o investimento concedido pelo 
FSE à Iniciativa para o Emprego dos 
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Jovens é integrado na parte dos Fundos 
Estruturais imputada ao FSE.

Or. en

Alteração 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 91

Texto da Comissão Alteração

Informações a apresentar à Comissão Informações necessárias para a aprovação 
de grandes projetos

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

1. Antes da aprovação de um grande 
projeto, a autoridade de gestão assegura-se
de que as seguintes informações estão 
disponíveis:

(a) informação sobre o organismo 
responsável pela execução do grande 
projeto e respetiva capacidade;

(a) o organismo responsável pela execução 
do grande projeto e respetiva capacidade;

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

(b) uma descrição do investimento e sua 
localização;

(c) o custo total e o custo total elegível, 
tendo em conta os requisitos estabelecidos 
no artigo 54.º;

(c) o custo total e o custo total elegível, 
tendo em conta os requisitos estabelecidos 
no artigo 54.º;

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

(d) os estudos de viabilidade realizados, 
incluindo a análise das opções e os 
resultados;

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

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

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

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

(g) a coerência com os eixos prioritários do 
programa ou programas operacionais 
relevantes, e o contributo esperado para a 

(g) a coerência com os eixos prioritários do 
programa operacional ou programas 
operacionais relevantes, e o contributo 
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realização dos objetivos específicos desses 
eixos prioritários;

esperado para a realização dos objetivos 
específicos desses eixos prioritários, bem 
como o contributo esperado para o 
desenvolvimento socioeconómico;

(h) o plano de financiamento, indicando o 
montante total dos recursos financeiros 
previstos e o apoio previsto dos Fundos, do 
BEI e de todas as outras fontes de 
financiamento, juntamente com os 
indicadores físicos e financeiros adotados 
para monitorizar os progressos alcançados, 
tendo em conta os riscos identificados;

(h) o plano de financiamento, indicando o 
montante total dos recursos financeiros 
previstos e o apoio previsto dos Fundos, do 
BEI e de todas as outras fontes de 
financiamento, juntamente com os 
indicadores físicos e financeiros adotados 
para monitorizar os progressos alcançados, 
tendo em conta os riscos identificados;

(i) o calendário de execução do grande 
projeto e, caso se preveja um período de 
execução mais longo do que o período de 
programação, as fases para as quais é 
solicitado o apoio dos Fundos no período 
de programação de 2014-2020.

(i) o calendário de execução do grande 
projeto e, caso se preveja um período de 
execução mais longo do que o período de 
programação, as fases para as quais é 
solicitado o apoio dos Fundos no período 
de programação de 2014-2020.

Compete à Comissão fornecer orientações 
sobre o método a adotar para a análise de 
custo-benefício, referida na alínea e), em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2.

Compete à Comissão adotar atos de 
execução que estabeleçam o método a 
utilizar com base nas melhores práticas 
reconhecidas para a análise de 
custo-benefício, referida na alínea e), em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2.

Por iniciativa de um Estado-Membro, as 
informações referidas no artigo 91.º, 
alíneas a) a i), podem ser avaliadas por 
peritos independentes com a assistência 
técnica da Comissão ou, em acordo com a 
Comissão, por outros peritos 
independentes. Nos restantes casos, os 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
as informações previstas no artigo 91.º, 
alíneas a) a i), assim que estejam 
disponíveis.
São atribuídos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, com vista a estabelecer 
o método a utilizar para realizar a 
avaliação de qualidade de um grande 
projeto.

As informações sobre os grandes projetos 
são fornecidas de acordo com o modelo 

A Comissão deve adotar atos de execução 
que estabeleçam o formato de 
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adotado pela Comissão, por meio de atos 
de execução. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2.

apresentação das informações previstas 
nas alíneas a) a i) do primeiro parágrafo. 
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento consultivo a que 
se refere o artigo 143.º, n.º 2.

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

Suprimido

Or. en

Alteração 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 92

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão avalia os grandes projetos, 
com base na informação referida no artigo 
91.º, a fim de determinar se o apoio 
proposto dos Fundos é justificado.

1. Caso um grande projeto obtenha 
resultados positivos numa avaliação por 
especialistas independentes, com base na 
avaliação da informação referida no artigo 
91.º, o Estado-Membro pode prosseguir 
com a seleção do grande projeto de 
acordo com o artigo 11.º, n.º 3. A 
autoridade de gestão notificará à 
Comissão o grande projeto selecionado. A 
notificação será constituída pelos 
seguintes elementos:
(a) o documento referido no artigo 114.º, 
n.º 3, alínea c), do qual constará: 
(i) o organismo responsável pela execução 
do grande projeto;
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(ii) uma descrição do investimento, a sua 
localização, calendário e o contributo 
esperado do grande projeto para os 
objetivos do eixo ou eixos prioritários 
pertinentes;
(iii) o custo total e o custo total elegível, 
tendo em conta os requisitos estabelecidos 
no artigo 54.º e;
(iv) o plano de financiamento e os 
indicadores físicos e financeiros adotados 
para monitorizar os progressos 
alcançados, tendo em conta os riscos 
identificados;
(b) o exame de qualidade feito pelos 
peritos independentes, fornecendo 
indicações claras sobre a viabilidade do 
investimento e a viabilidade económica do 
grande projeto.
A contribuição financeira para o grande 
projeto selecionado pelo Estado-Membro 
deve ser considerada aprovada pela 
Comissão em caso de ausência de uma 
decisão, através de um ato de execução. O 
prazo para recusar a contribuição 
financeira é de três meses após a data da
notificação. A Comissão recusará uma 
contribuição financeira unicamente 
quando tenha constatado a existência de 
pontos fracos significativos no exame de 
qualidade independente.
Cabe à Comissão, por meio de atos de 
execução, estabelecer o formato da 
notificação. Tais atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 143.º, n.º 3.

2. A Comissão adota uma decisão, por 
meio de atos de execução, o mais tardar, 
três meses após a data de apresentação da 
informação relativa à aprovação de um 
grande projeto em conformidade com o 
artigo 91.º. Essa decisão define o objeto 
físico, o montante a que se aplica a taxa 
de cofinanciamento para o eixo 
prioritário, os indicadores físicos e 

2. Nos demais casos, a Comissão avalia o 
grande projeto, com base na informação 
referida no artigo 91.º, a fim de 
determinar se a contribuição financeira 
requerida para o grande projeto 
selecionado pela autoridade de gestão, em 
conformidade com o artigo 114.º, n.º 3, se 
justifica. A Comissão adota uma decisão 
sobre a aprovação da contribuição 
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financeiros para monitorizar os 
progressos alcançados e o contributo 
esperado do grande projeto para os 
objetivos do eixo ou eixos prioritários 
relevantes.

financeira para o grande projeto 
selecionado, por meio de atos de execução, 
o mais tardar, três meses após a data de 
apresentação da informação a que se refere
o artigo 91.º.

A decisão de aprovação depende da 
conclusão do primeiro contrato de 
execução de obras, no prazo de dois anos a 
contar da data da decisão.

A aprovação pela Comissão, em 
conformidade com o artigo 92.º, n.os 1 e 2, 
depende da conclusão do primeiro contrato 
de execução de obras ou, no caso de 
operações implementadas ao abrigo de 
estruturas de parceria público-privado, da 
assinatura do contrato PPP entre o 
organismo público e o organismo do setor 
privado, no prazo de três anos a contar da 
data da aprovação. Mediante pedido 
devidamente fundamentado do Estado-
Membro, nomeadamente no caso de 
atrasos decorrentes de procedimentos 
administrativos e judiciais relacionados 
com a implementação de grandes 
projetos, e apresentado dentro do prazo de 
três anos, a Comissão pode adotar uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
no sentido de prorrogar o prazo por dois 
anos, no máximo.

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

3. Se a Comissão não aprovar a 
contribuição financeira para o grande 
projeto selecionado, deve fundamentar a 
sua decisão de recusa.

3-A. Os grandes projetos notificados à 
Comissão ao abrigo do n.º 1 ou 
submetidos à sua aprovação ao abrigo do 
n.º 2 constarão da lista dos grandes 
projetos num programa operacional.

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

4. A despesa relativa a um grande projeto
pode ser incluída num pedido de 
pagamento após a notificação a que se 
refere o n.º 1 do presente artigo ou após a 
apresentação para a sua aprovação a que 
se refere o n.º 2. Caso a Comissão não 
aprove o grande projeto selecionado pelo 
Estado-Membro, a declaração de despesas 
subsequente à adoção da decisão da 
Comissão deverá ser retificada em 
conformidade.
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Or. en

Alteração 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 92-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.º-A
Decisão sobre um grande projeto sujeito a 
uma execução faseada
1. Em derrogação do artigo 91.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, e do artigo 92.º, n.os 1 
e 2, os procedimentos definidos no 
presente artigo aplicam-se a operações 
que cumpram as seguintes condições:
(a) A operação consiste na segunda fase, 
ou numa fase subsequente, de um grande 
projeto no âmbito do período de 
programação anterior, cuja fase ou fases 
anteriores tenham sido aprovadas pela
Comissão até 31 de dezembro de 2015, 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho, ou até 
31 de dezembro de 2016, no caso dos 
Estados-Membros que tenham aderido à 
União depois de 1 de janeiro de 2013;
(b) A soma do total de custos elegíveis 
para todas as fases do grande projeto 
exceda os níveis respetivos estabelecidos 
no artigo 90.º;
(c) A candidatura e a avaliação do grande 
projeto pela Comissão no âmbito do 
período de programação anterior cobriam 
todas as fases planeadas;
(d) Não há alterações substanciais nas 
informações do grande projeto a que se 
refere o artigo 91.º, n.º 1, quando 
comparadas com as informações 
prestadas na candidatura do grande 
projeto apresentada nos termos do 
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Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do 
Conselho, nomeadamente no que respeita 
ao custo total elegível;
(e) A fase do grande projeto a ser 
implementada no âmbito do período de 
programação anterior está, ou estará, 
operacional para o fim a que se destina, 
tal como especificado pela Decisão do 
Conselho, no prazo para a apresentação 
dos documentos de encerramento do 
programa ou programas operacionais 
relevantes.
2. Os Estados-Membros podem avançar 
com a seleção de um grande projeto em 
conformidade com o artigo 114.º, n.º 3, e 
apresentar a notificação contendo todos 
os elementos indicados no artigo 92.º, n.º 
1, alínea a), juntamente com a 
confirmação do cumprimento das 
condições previstas no n.º 1, alínea d). 
Não é necessária a análise da qualidade 
da informação por peritos independentes.
3. A contribuição financeira para o 
projeto grande selecionado pelo 
Estado-Membro deve ser considerada 
aprovada pela Comissão em caso de 
ausência de uma decisão, através de um 
ato de execução. O prazo para recusar a 
contribuição financeira para o grande 
projeto é de três meses após a data da 
notificação. A Comissão só recusa a 
contribuição financeira caso tenham 
existido alterações substanciais à 
informação mencionada no n.º 1, 
alínea d), ou o grande projeto não seja 
coerente com os eixos prioritários 
pertinentes do programa ou programas 
operacionais relevantes.
4. É aplicável o disposto no artigo 92.º, 
n.os 3 a 6.

Or. en
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Alteração 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 108

Texto da Comissão Alteração

Assistência técnica por iniciativa da 
Comissão

Assistência técnica por iniciativa da 
Comissão

Os Fundos podem apoiar a assistência 
técnica, até ao limite de 0,35 % da 
respetiva dotação anual.

Os Fundos, de acordo com as deduções 
estabelecidas no artigo 83.º, n.º 3, podem 
apoiar a assistência técnica, até ao limite de 
0,35 % da respetiva dotação anual.

Or. en

Alteração 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Assistência técnica dos Estados-Membros Assistência técnica dos Estados-Membros
1. Cada Fundo pode financiar operações 
de assistência técnica elegíveis a título de 
um outro Fundo. O montante dos Fundos 
concedido para assistência técnica não 
pode ser superior a 4 % do montante total 
dos Fundos atribuído aos programas 
operacionais, para cada categoria de 
regiões do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego.

1. O montante dos Fundos concedido para 
assistência técnica não pode ser superior a 
4 % do montante total dos Fundos 
atribuído aos programas operacionais num 
Estado-Membro, para cada categoria de 
regiões do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, se aplicável.

1-A. Cada Fundo pode apoiar operações 
de assistência técnica elegíveis no quadro 
de qualquer um dos outros Fundos. Sem 
prejuízo das disposições do n.º 1, a 
dotação de um Fundo para assistência 
técnica não pode exceder 10 % da dotação 
total desse Fundo para os programas 
operacionais num determinado 
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Estado-Membro, para cada categoria de 
regiões do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, se aplicável.
1-B. Em derrogação ao disposto no 
artigo 60.º, n.os 1 e 2, podem ser 
executadas operações de assistência 
técnica fora da zona do programa, na 
União Europeia, desde que essas 
operações sejam em benefício do 
programa operacional, ou, no caso de um 
programa operacional de assistência 
técnica, dos outros programas relevantes.
1-C. Quando os Fundos Estruturais 
referidos no n.º 1 são utilizados para 
apoiar operações de assistência técnica 
relacionadas com uma ou várias 
categorias de regiões, as despesas 
relacionadas com as operações podem ser 
implementadas num eixo de prioridades 
que combine diferentes categorias de 
regiões e atribuídas numa base pro rata, 
tendo em conta a dotação no âmbito de 
cada categoria de região como 
percentagem da dotação total atribuída ao 
Estado-Membro.
1-D. Em derrogação ao disposto no n.º 1, 
no caso do montante total dos Fundos 
atribuído a um Estado-Membro a título do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego não ultrapassar os mil 
milhões de euros, o montante atribuído a 
assistência técnica pode aumentar até aos 
6 % ou 50 milhões de euros, consoante o 
que for inferior.

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

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

3. A dotação de um Fundo para 
assistência técnica não pode exceder 10 % 
da dotação total desse Fundo para os 
programas operacionais num 
determinado Estado-Membro, para cada 
categoria de regiões do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 

Suprimido
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Emprego.

Or. en

Alteração 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 110 – n.os 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

(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 de Estados-Membros, para 
as regiões ultraperiféricas incluindo 
financiamento adicional e para os 
Estados-Membros que consistem numa 
única região de nível NUTS 2 elegíveis 
para o regime de transição do Fundo de 
Coesão em 1 de janeiro de 2014;

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

(c) 80 % para regiões em transição e para 
as regiões elegíveis para financiamento ao 
abrigo do apoio transitório, nos termos do 
artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006;

(d) 75 % para as regiões menos 
desenvolvidas de Estados-Membros não 
referidos nas alíneas b) e c), e para todas 
as regiões cujo PIB per capita no período 
de 2007-2013 seja inferior a 75 % da 
média da UE-25 no período de referência, 
mas cujo PIB per capita seja superior a 
75 % da média do PIB da UE-27;

Suprimido

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

Suprimido

(f) 50 % para regiões mais desenvolvidas (f) 50 % para regiões mais desenvolvidas 
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não referidas na alínea d). não referidas na alínea c).
A taxa de cofinanciamento para cada eixo 
prioritário dos programas operacionais, 
abrangidos pelo objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia, não pode exceder 
75%.

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

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

4. A taxa de cofinanciamento da afetação 
adicional para as regiões do nível NUTS 2 
que cumpram os critérios estabelecidos no 
artigo 2.º do Protocolo n.º 6 do Tratado de 
Adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia não será superior a 50 %.

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

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 112

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

2. Além disso, os Estados-Membros 
previnem, detetam e corrigem as 
irregularidades e recuperam os montantes 
indevidamente pagos, juntamente com os 
eventuais juros de mora. Notificam à 
Comissão as irregularidades que excedam 
10 mil euros da participação dos Fundos,
mantendo-a informada sobre a evolução 
significativa dos procedimentos 
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administrativos e jurídicos aplicáveis.

Os Estados-Membros notificam as 
irregularidades à Comissão nos seguintes 
casos:
(a) casos em que a irregularidade consiste 
só na falta de execução parcial ou total da 
operação incluída no programa 
operacional cofinanciado devido a 
insolvência do beneficiário;
(b) casos assinalados à autoridade de 
gestão ou de certificação pelo 
beneficiário, voluntariamente e antes da 
sua deteção por uma destas autoridades, 
tanto antes como após o pagamento da 
contribuição pública;
(c) os casos detetados e corrigidos pela 
autoridade de gestão ou certificação antes 
da inclusão da despesa em questão numa 
declaração de despesas apresentada à 
Comissão.
Em todos os demais casos, nomeadamente 
os que precedam uma insolvência ou em 
casos de suspeita de fraude, devem ser 
comunicadas à Comissão as 
irregularidades detetadas, juntamente 
com as medidas preventivas e corretivas 
que lhes estão associadas.

Sempre que um montante indevidamente 
pago a um beneficiário não possa ser 
recuperado e tal resulte de incumprimento 
ou negligência do Estado-Membro, 
compete ao Estado-Membro reembolsar o 
montante em causa ao orçamento geral da 
União.

Sempre que um montante indevidamente 
pago a um beneficiário não possa ser 
recuperado e tal resulte de incumprimento 
ou negligência do Estado-Membro, 
compete ao Estado-Membro reembolsar o 
montante em causa ao orçamento geral da 
União. Os Estados-Membros podem 
decidir não recuperar um montante pago 
indevidamente se o montante a recuperar 
do beneficiário, excluindo juros, não 
exceder 250 euros da participação dos 
Fundos.

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre as obrigações 
dos Estados-Membros especificadas no 

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras adicionais pormenorizadas sobre os 
critérios de determinação das 
irregularidades a comunicar, dos dados a 
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presente número. fornecer e das condições e procedimentos 
a aplicar para determinar se os montantes 
irrecuperáveis devem ser reembolsados 
pelos Estados-Membros.
A Comissão adota atos de execução de 
acordo com o procedimento consultivo 
nos termos do artigo 143.º, n.º 2, 
estabelecendo a frequência e o método da 
comunicação a utilizar.

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

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

Os sistemas eletrónicos devem facilitar a 
interoperabilidade com os quadros 
nacionais e da União e permitir que os 
beneficiários enviem uma única vez toda a 
informação referida no parágrafo anterior.

Os sistemas eletrónicos devem facilitar a 
interoperabilidade com os quadros 
nacionais e da União e permitir que os 
beneficiários enviem uma única vez toda a 
informação referida no parágrafo anterior.

A Comissão adotará, por meio de atos de 
execução, regras pormenorizadas sobre o 
intercâmbio de informações previsto no n.º 
3 e do presente número. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 143.º, n.º 3.

A Comissão adotará, por meio de atos de 
execução, regras pormenorizadas sobre o 
intercâmbio de informações previsto no n.º 
3 e do presente número. Tais atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 143.º, n.º 3.

O primeiro, segundo e terceiro parágrafos 
não são, contudo, aplicáveis ao FEAMP.

O primeiro, segundo e terceiro parágrafos 
não são, contudo, aplicáveis ao FEAMP.

Or. en

Alteração 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.os 8, 9 e 10

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão adotará atos delegados, em 8. São atribuídos poderes à Comissão 
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conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as modalidades do intercâmbio 
de informações referido no n.º 2, alínea d).

para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer regras que especifiquem a 
informação em relação aos dados a 
registar e armazenar, em formato 
computorizado, no âmbito do sistema de 
monitorização estabelecido no n.º 2, 
alínea d).

A Comissão adota atos de execução que 
estabelecem as especificações técnicas do 
sistema estabelecidas na alínea d) do n.º 
2. Estes atos de execução são adotados de 
acordo com o procedimento de exame 
referido no artigo 143.º, n.º 3.

9. A Comissão adotará atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer as regras aplicáveis aos 
procedimentos de registo das auditorias 
mencionados no n.º 4, alínea d).

9. São atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer os requisitos mínimos 
para o registo das auditorias mencionados 
no n.º 4, alínea d), relativamente aos
registos contabilísticos a manter e aos 
documentos comprovativos a conservar ao 
nível da autoridade de certificação, da 
autoridade de gestão, dos organismos 
intermediários e dos beneficiários.

10. A Comissão adotará, por meio de atos 
de execução, o modelo da declaração de 
gestão a que se refere o n.º 4, alínea e). 
Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 143.º, n.º 2.

101. A Comissão adotará atos de execução, 
em conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2, com vista a estabelecer as condições 
uniformes aplicáveis ao modelo da 
declaração de gestão a que se refere o n.º 4, 
alínea e), do presente artigo.
1 Nota: a formulação linguística adequada 
para as disposições IA devem ser 
debatidas após contributos. 
CONTRIBUTOS de quem?

Or. en

Alteração 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposta de regulamento
Artigo 116

Texto da Comissão Alteração

Funções da autoridade de auditoria Funções da autoridade de auditoria
1. A autoridade de auditoria garante a 
realização de auditorias aos sistemas de 
gestão e de controlo, com base numa 
amostragem adequada das operações e nas 
contas anuais.

1. A autoridade de auditoria garante a 
realização de auditorias ao correto 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo do programa operacional, com 
base numa amostragem adequada das 
operações e nas despesas declaradas.
A auditoria às despesas declaradas deve 
ser feita com base numa amostra 
representativa e, como regra geral, em 
métodos de amostragem estatística.
Pode ser usado um método de 
amostragem não estatístico no julgamento 
profissional da autoridade de auditoria 
em casos devidamente justificados, de 
acordo com os padrões internacionais de 
auditoria, e sempre que o número de 
operações durante um exercício 
contabilístico seja insuficiente para 
permitir o uso de um método estatístico.
Nesses casos, a dimensão da amostra será 
suficiente para permitir que a autoridade 
de auditoria emita um parecer de 
auditoria válido em conformidade com o 
artigo 59.º, n.º 5, alínea b), do 
Regulamento Financeiro.
A amostra não estatística deve abranger, 
no mínimo, 5 % das operações para as 
quais foi declarada despesa à Comissão 
durante o exercício contabilístico e 10 % 
da despesa declarada à Comissão durante 
o exercício contabilístico.

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o disposto no artigo 142.º, a fim de 
estabelecer as condições de realização 
dessas auditorias.

Suprimido

2. Sempre que as auditorias sejam 
efetuadas por um organismo que não seja a 
autoridade de auditoria, compete a esta 

2. Sempre que as auditorias sejam 
efetuadas por um organismo que não seja a 
autoridade de auditoria, compete a esta 
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autoridade garantir que o organismo em 
causa tem a independência operacional 
necessária.

autoridade garantir que o organismo em 
causa tem a independência operacional 
necessária.

3. A autoridade de auditoria garante a 
conformidade do trabalho de auditoria com 
as normas de auditoria internacionalmente 
aceites.

3. A autoridade de auditoria garante a 
conformidade do trabalho de auditoria com 
as normas de auditoria internacionalmente 
aceites.

4. A mesma autoridade deve, no prazo de 
seis meses, a partir da data de adoção de 
um programa operacional, preparar uma 
estratégia para a realização das auditorias. 
A estratégia de auditoria estabelece a 
metodologia, o método de amostragem e a 
planificação das auditorias para o exercício 
contabilístico em curso e para os dois 
exercícios contabilísticos seguintes. A 
estratégia de auditoria é atualizada 
anualmente, a partir de 2016 e até 2022 
inclusive. Sempre que seja utilizado um 
mesmo sistema de gestão e de controlo 
para vários programas operacionais, será 
elaborada uma única estratégia de auditoria 
para todos os programas operacionais 
considerados. A autoridade de auditoria 
apresenta a estratégia de auditoria à 
Comissão, se tal lhe for pedido.

4. A mesma autoridade deve, no prazo de 
oito meses, a partir da data de adoção de 
um programa operacional, preparar uma 
estratégia para a realização das auditorias. 
A estratégia de auditoria estabelece a 
metodologia, o método de amostragem e a 
planificação das auditorias para o exercício 
contabilístico em curso e para os dois 
exercícios contabilísticos seguintes. A 
estratégia de auditoria é atualizada 
anualmente, a partir de 2016 e até 2022 
inclusive. Sempre que seja utilizado um 
mesmo sistema de gestão e de controlo 
para vários programas operacionais, será 
elaborada uma única estratégia de auditoria 
para todos os programas operacionais 
considerados. A autoridade de auditoria 
apresenta a estratégia de auditoria à 
Comissão, se tal lhe for pedido.

5. Compete à autoridade de auditoria 
elaborar:

5. Compete à autoridade de auditoria 
elaborar:

(i) um parecer de auditoria sobre as contas 
anuais do exercício contabilístico 
precedente, considerando a integralidade, 
exatidão e veracidade das contas anuais, o 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo, e a legalidade e regularidade das 
operações subjacentes;

(i) um parecer de auditoria nos termos do 
artigo 59.º, n.º 5, alínea b), do 
Regulamento Financeiro;

(ii) um relatório anual de controlo, 
apresentando as conclusões das auditorias 
efetuadas no exercício contabilístico 
precedente.

(ii) um relatório de controlo, apresentando 
as principais conclusões, incluindo 
deficiências encontradas nos sistemas de 
gestão e controlo, das auditorias efetuadas 
em conformidade com o n.º 116, ponto 1, 
bem como as ações corretivas propostas e 
executadas.

O relatório mencionado na subalínea ii) 
identifica todas as deficiências detetadas 
no sistema de gestão e de controlo, bem 

Suprimido
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como as medidas corretivas 
eventualmente adotadas ou propostas.
Nos casos em que seja utilizado um mesmo 
sistema de gestão e de controlo para vários 
programas operacionais, a informação 
exigida na subalínea ii) pode ser reunida 
num único relatório.

Nos casos em que seja utilizado um mesmo 
sistema de gestão e de controlo para vários 
programas operacionais, a informação 
exigida na subalínea ii) pode ser reunida 
num único relatório.

6. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, os modelos da estratégia de 
auditoria, do parecer de auditoria e do 
relatório anual de controlo, bem como a 
metodologia a utilizar para a amostragem 
referida no n.º 4. Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
143.º, n.º 3.

6. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, os modelos da estratégia de 
auditoria, do parecer de auditoria e do 
relatório de controlo. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 143.º, 
n.º 2.

6-A. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
determinar o âmbito e o conteúdo das 
auditorias às operações e das auditorias 
às contas, bem como a metodologia 
aplicável à seleção da amostra das 
operações referida no n.º 1.

7. As regras de execução relativas à 
utilização dos dados recolhidos durante as 
auditorias realizadas pelos funcionários ou 
representantes autorizados da Comissão 
são por esta adotadas, em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 143.º, n.º 3.

7. São atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, a fim de 
estabelecer regras detalhadas relativas à 
utilização dos dados recolhidos durante as 
auditorias realizadas pelos funcionários ou 
representantes autorizados da Comissão.

Or. en

Alteração 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Anexo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

IMPLEMENTAÇÃO DOS 
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INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
ACORDOS DE FINANCIAMENTO
1. Quando um instrumento financeiro é 
implementado ao abrigo do artigo 33.º, 
n.º 4, alíneas a) e b), do presente 
regulamento, o acordo de financiamento 
deve incluir os termos e condições a que 
estão sujeitas as contribuições do 
programa para o instrumento financeiro, 
bem como, pelo menos, os seguintes 
elementos:
(a) A estratégia ou política de 
investimento, incluindo medidas de 
execução, produtos financeiros a 
oferecer, os beneficiários finais visados e 
a combinação com o apoio de subvenções 
prevista (se for o caso);
(b) Um plano de atividades ou 
documentos equivalentes para aplicar o 
instrumento financeiro, incluindo o efeito 
de alavancagem esperado a que se refere 
o artigo 32.º, n.º 2;
(c) Os resultados que o instrumento 
financeiro em causa deverá alcançar para 
contribuir para os objetivos e resultados 
específicos da prioridade pertinente;
(d) Disposições para monitorizar a 
aplicação dos investimentos e dos fluxos 
de transações (deal flows), 
designadamente relatórios do instrumento 
financeiro ao fundo de fundos e/ou à 
autoridade de gestão para garantir o 
cumprimento do disposto no artigo 40.º;
(e) Requisitos de auditoria, tais como 
requisitos mínimos de documentação a 
manter a nível do instrumento financeiro 
(e a nível do fundo de fundos, consoante o 
caso), e requisitos relativos à manutenção 
de registos separados para as diferentes 
formas de apoio, de acordo com o 
artigo 32.º, n.os 5 e 6 (se for o caso), 
incluindo disposições e requisitos 
relativos ao acesso aos documentos pelas 
autoridades de auditoria nacionais, pelos 
auditores da Comissão e pelo Tribunal de 
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Contas Europeu a fim de garantir um 
registo claro das auditorias, em 
conformidade com o artigo 34.º;
(f) requisitos e procedimentos para gerir a 
contribuição faseada prestada pelo 
programa, de acordo com o artigo 35.º e 
para a previsão de fluxos de transações, 
incluindo requisitos para as contas 
bancárias/separadas, tal como dispõe o 
artigo 33.º, n.º 8;
(g) Requisitos e procedimentos para gerir 
os juros e outras receitas geradas na 
aceção do artigo 37.º, incluindo operações 
de gestão de tesouraria/investimentos 
aceitáveis, bem como as responsabilidades 
e responsabilização das partes em causa;
(h) Disposições relativas ao cálculo e 
pagamento dos custos de gestão 
incorridos ou das taxas de gestão do 
instrumento financeiro;
(i) disposições relativas à reutilização de 
recursos resultantes do apoio dos Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus 
até ao final do período de elegibilidade, 
em conformidade com o artigo 38.º;
(j) Disposições relativas à utilização de 
recursos imputáveis ao apoio dos Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus 
após o termo do período de elegibilidade, 
de acordo com o artigo 39.º e uma 
estratégia de saída no âmbito da 
contribuição dos Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus do instrumento 
financeiro;
(k) Condições para a eventual retirada ou 
retirada parcial de contribuições do 
programa a partir dos programas para os 
instrumentos financeiros, incluindo o 
fundo de fundos, se for o caso.
(l) Disposições para garantir que os 
organismos que executam os 
instrumentos financeiros os gerem com 
independência e de acordo com as normas 
profissionais pertinentes e agem no 
interesse exclusivo das partes que prestam 
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contribuições para o instrumento 
financeiro.
(m) Disposições para a liquidação do 
instrumento financeiro.
Além disso, sempre que os instrumentos 
financeiros estiverem organizados através 
de um fundo de fundos, o acordo de 
financiamento entre a autoridade de 
gestão e o organismo que implementa o 
fundo de fundos deve também dispor 
sobre a avaliação e seleção dos 
organismos que executam os 
instrumentos financeiros, incluindo 
através de convites à manifestação de 
interesse ou do procedimento de concurso 
público.
2. Os documentos de estratégia referidos 
no artigo 33.º, n.º 4, para os instrumentos 
financeiros executados ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 4, alínea c), devem incluir 
pelo menos os seguintes elementos:
(a) A estratégia ou política de 
investimento do instrumento financeiro, 
termos e condições gerais dos produtos de 
dívida previstos, beneficiários visados e 
ações a apoiar;
(b) Um plano de atividades ou 
documentos equivalentes para aplicar o 
instrumento financeiro, incluindo o efeito 
de alavancagem esperado a que se refere 
o artigo 32.º, n.º 2;
(c) A utilização e reutilização de recursos 
imputáveis ao apoio dos Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus 
de acordo com os artigos 37.º, 38.º e 39.º 
do RDC;
(d) monitorização e relatórios da 
implementação do instrumento financeiro 
para assegurar o cumprimento do 
artigo 40.º;

Or. en
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Alteração 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Anexo III-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. A quota de recursos dos Fundos 
Estruturais do FSE para 2014-2020, 
excluindo o objetivo de Cooperação 
Territorial Europeia e o apoio através do 
instrumento de auxílio às pessoas mais 
carenciadas é definida na mesma medida 
da quota do FSE para esse Estado-
Membro atribuída nos programas 
operacionais a título dos objetivos 
da Convergência e da Competitividade 
Regional e do Emprego para o período 
2007-2013. Para este cálculo, a alocação 
do instrumento de auxílio às pessoas mais 
carenciadas por parte do Estado-Membro 
é calculada proporcionalmente à 
distribuição do total de recursos dos 
Fundos Estruturais no âmbito do objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego do Estado-Membro.
2. A esta quota deve ser acrescentada uma 
quota adicional para cada Estado-
Membro para assegurar que a quota do 
FSE nos Estados-Membros atinge 23,1 %, 
enquanto percentagem dos recursos 
combinados totais para os Fundos 
Estruturais e Fundo de Coesão a nível da 
UE, excluindo o apoio do Fundo de 
Coesão para as infraestruturas de 
transporte no âmbito do Mecanismo 
«Interligar a Europa» e o apoio ao 
instrumento para o auxílio das pessoas 
mais carenciadas.
3. A quota percentual adicional a 
acrescentar às quotas determinadas no 
passo 1 são estabelecidas com base na 
taxa de emprego do Estado-Membro (20-
64 anos) do ano de referência 2012. Nos 
Estados-Membros com uma taxa de 
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emprego de 65 % ou inferior, a quota 
adicional é 1,7 %. Se a taxa de emprego 
estiver acima de 65 % mas não superior a 
70 %, a quota adicional é 1,2 %. Se a taxa 
de emprego estiver acima de 70 % mas 
não superior a 75 %, a quota adicional é 
0,7 %. Nos Estados-Membros com uma 
taxa de emprego acima de 75 %, não é 
necessária quota adicional.

Or. en

Alteração 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposta de regulamento
Anexo XXX (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo XXX
Definição de percentagens forfetárias 
para os projetos geradores de receita 
líquida

Setor Percentagens 
forfetárias

1 RODOVIÁRIO 30 %
2 FERROVIÁRIO 20 %
3 TRANSPORTES 

URBANOS
20 %

4 ÁGUA 25 %
5 RESÍDUOS 

SÓLIDOS
20 %

Or. en


