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sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho no que diz respeito a 
determinadas disposições de gestão financeira aplicáveis a certos 
Estados-Membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades de 
estabilidade financeira e às regras de anulação das autorizações aplicáveis a 
certos Estados-Membros
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Alteração 14
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (UE) n.º.../... 
[Regulamento sobre Disposições Comuns] 
limita as dotações para cada Estado-
Membro a 110 % do seu nível real no 
período de 2007-2013. Os Estados-
Membros afetados pela aplicação deste 
limite precisam de continuar a ser 
protegidos do risco de anulação automática 
das dotações no período de 2007-2013.

(6) O Regulamento (UE) n.º.../... 
[Regulamento sobre Disposições Comuns] 
limita as dotações para cada 
Estado-Membro a 110 % do seu nível real 
no período de 2007-2013. Os 
Estados-Membros afetados pela aplicação 
deste limite precisam de continuar a ser 
protegidos do risco de anulação automática 
das dotações no período de 2007-2013. O 
nível real de atribuição de dotações de 
outros Estados-Membros até diminuirá, 
em comparação com o do período de 
2007-2013.

Or. en

Alteração 15
Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O prazo para o cálculo da anulação 
automática das autorizações orçamentais 
anuais para os anos 2011 e 2012 deve ser 
prorrogado por um ano, mas a autorização 
orçamental de 2012, que estará ainda em 
aberto em 31 de dezembro de 2015, deve 
ser justificada até 31 de dezembro de 2015. 
Tal deve contribuir para melhorar a 
absorção dos fundos autorizados para os 
programas operacionais nos Estados-
Membros que são afetados pela limitação 
das suas futuras dotações da Política de 

(9) O prazo para o cálculo da anulação 
automática das autorizações orçamentais 
anuais para os anos 2011, 2012 e 2013
deve ser prorrogado por um ano, mas a 
autorização orçamental de 2013, que estará 
ainda em aberto em 31 de dezembro de 
2016, deve ser justificada até 31 de 
dezembro de 2016. Tal deve contribuir 
para melhorar a absorção dos fundos 
autorizados para os programas 
operacionais nos Estados-Membros cujo 
PIB, entre 2001 e 2003, tenha sido 
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Coesão a 110 % do seu nível real no
período de programação de 2007-2013. 
Tal flexibilidade é necessária para 
enquadrar a execução dos programas a um 
ritmo mais lento do que o previsto e que 
afeta, em especial, esses Estados-Membros.

inferior a 85 % da média da UE-25 no
mesmo período. Tal flexibilidade é 
necessária para enquadrar a execução dos 
programas a um ritmo mais lento do que o 
previsto e que afeta, em especial, esses 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 16
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 56.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
«1. As despesas, incluindo para grandes 
projetos, são elegíveis para uma 
participação dos fundos se tiverem sido 
efetivamente pagas entre a data de 
apresentação dos programas 
operacionais à Comissão ou entre 1 de 
janeiro de 2007, consoante o que ocorrer 
primeiro, e 31 de dezembro de 2016. As 
operações não podem ter sido concluídas 
antes do início da data de elegibilidade.»

Or. en

Justificação

Em conformidade com a proposta do relator de prorrogar a anulação automática por um 
ano, a data final para a elegibilidade será 31 de dezembro de 2016.

Alteração 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77 – n.ºs 2 e 6

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 77.º, n.º 6, é suprimido. (1) O artigo 77.º passa a ter a seguinte 
redação:
a) A parte introdutória do n.º 2 é alterada 
do seguinte modo:
«2. Em derrogação do artigo 53.º, n.º 2 e 
n.º 4, segunda frase, e dos limites 
máximos fixados no anexo III, os 
pagamentos intermédios e os 
pagamentos do saldo final são 
aumentados em dez pontos percentuais 
acima da taxa de cofinanciamento 
aplicável a cada eixo prioritário, sem 
exceder 100 %, a aplicar ao montante 
das despesas elegíveis inscritas de novo 
em cada declaração de despesas 
certificada apresentada após a data de
[...] em que o Estado-Membro preencha 
uma das seguintes condições e até ao 
final do período de programação:»
b) É suprimido o n.º 6.

Or. en

Alteração 18
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea f)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 93 – n.º 2-B

Texto da Comissão Alteração

"2-B. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, e no n.º 2, no que diz 
respeito aos Estados-Membros cujas 
dotações da Política de Coesão no período 
de programação de 2014-2020 são 

«2-B. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, e no n.º 2, no que diz 
respeito aos Estados-Membros cujo PIB, 
entre 2001 e 2003, tenha sido inferior a 
85 % da média da UE-25 no mesmo 
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limitadas a 110 % do seu nível real no 
período de 2007-2013, o prazo referido no 
n.º 1 deve ser 31 de dezembro do terceiro 
ano seguinte ao ano da autorização 
orçamental anual de 2007 a 2012 no 
âmbito dos respetivos programas 
operacionais.»

período, como enunciado no anexo III, o 
prazo referido no n.º 1 deve ser 31 de 
dezembro do terceiro ano seguinte ao ano 
da autorização orçamental anual de 2007 a 
2013 no âmbito dos respetivos programas 
operacionais.»

Or. en

Justificação

Esta alteração ajudará os países menos desenvolvidos a recorrerem às fontes de 
financiamento da UE para o investimento, estimulando o crescimento económico e a criação 
de emprego, bem como garantindo a igualdade de tratamento entre os Estados-Membros em 
causa. A regra de anulação unificará as condições de aplicação temporal do atual e do 
futuro período de programação, ajudando os países a realizar projetos de investimento e a 
utilizar as verbas atribuídas para a competitividade da União Europeia.

Alteração 19
László Surján, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é todavia 
aplicável retroativamente aos 
Estados-Membros, a contar da data em
que foi concedida assistência financeira a 
esses Estados-Membros, em conformidade 
com o artigo 77.º, n.º 2, do Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006.

Or. en


