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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho no que respeita à ajuda reembolsável e à 
engenharia financeira
(COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0483),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 177.° do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0215/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão do Controlo Orçamental (A7-0000/2011),

1. Aprova em primeira leitura a posição que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Título

Texto proposto pela Comissão Alteração

que altera o Regulamento (CE) n.º 
1083/2006 do Conselho no que respeita à 
ajuda reembolsável e à engenharia 
financeira

que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho no que respeita 
à ajuda reembolsável, à engenharia 
financeira e a certas disposições relativas 
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à declaração de despesas

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

(2) O Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do 
Conselho, de 11 de Julho de 2006, que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e o 
Fundo de Coesão, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1260/1999 
estabelece instrumentos de engenharia 
financeira com domínios de intervenção e 
âmbitos de aplicação precisos. No entanto, 
os regimes aplicados pelos Estados-
Membros sob a forma de subvenções 
reembolsáveis e de linhas de crédito 
geridas por autoridades de gestão, através 
de organismos intermédios, não estão 
cobertos de forma adequada pelas 
disposições relativas aos instrumentos de 
engenharia financeira, nem por outras 
disposições do Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006. Assim, é necessário, 
em conformidade com o artigo 11.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Julho de 2006, relativo ao Fundo Social 
Europeu e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1784/1999, regulamento que já prevê 
que a ajuda pode assumir a forma de 
subvenções reembolsáveis, estabelecer, 
numa nova secção do Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006, que os fundos estruturais 
podem co-financiar ajudas reembolsáveis. 
Esta secção deve abranger subvenções 
reembolsáveis e linhas de crédito, geridas
pela autoridade de gestão através de 
organismos intermédios que sejam 

(2) O Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do 
Conselho, de 11 de Julho de 2006, que 
estabelece disposições gerais sobre o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e o 
Fundo de Coesão, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1260/1999 
estabelece instrumentos de engenharia 
financeira com domínios de intervenção e 
âmbitos de aplicação precisos. No entanto, 
os regimes aplicados pelos Estados-
Membros sob a forma de subvenções 
reembolsáveis e de linhas de crédito 
geridas por autoridades de gestão, através 
de organismos intermédios, não estão 
cobertos de forma adequada pelas 
disposições relativas aos instrumentos de 
engenharia financeira, nem por outras 
disposições do Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006. Assim, é necessário, 
em conformidade com o artigo 11.º, n.º 1, 
do Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Julho de 2006, relativo ao Fundo Social 
Europeu e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1784/1999, regulamento que já prevê 
que a ajuda pode assumir a forma de 
subvenções reembolsáveis, estabelecer, 
numa nova secção do Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006, que os fundos estruturais 
podem co-financiar ajudas reembolsáveis. 
Esta secção deve abranger subvenções 
reembolsáveis e linhas de crédito, geridas 
pela autoridade de gestão através de 
organismos intermédios que sejam 
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instituições financeiras públicas. instituições financeiras. 

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

(5) Atendendo à necessidade de assegurar 
um acompanhamento adequado, pelos 
Estados-Membros e pela Comissão, da 
execução dos instrumentos de engenharia 
financeira, nomeadamente a fim de 
permitir que os Estados-Membros 
forneçam informações apropriadas à 
Comissão sobre o tipo de instrumentos 
criados e acções relevantes empreendidas 
no terreno por esses instrumentos, justifica-
se introduzir disposições em matéria de 
relatórios. A Comissão poderá assim 
avaliar melhor o desempenho global dos 
instrumentos de engenharia financeira.

(5) Atendendo à necessidade de assegurar 
um acompanhamento adequado, pelos 
Estados-Membros e pela Comissão, da 
execução dos instrumentos de engenharia 
financeira, nomeadamente a fim de 
permitir que os Estados-Membros 
forneçam informações apropriadas à 
Comissão sobre o tipo de instrumentos 
criados e acções relevantes empreendidas 
no terreno por esses instrumentos, justifica-
se introduzir disposições em matéria de 
relatórios. A Comissão poderá assim 
avaliar melhor o desempenho global dos 
instrumentos de engenharia financeira e 
apresentar uma síntese dos progressos 
efectuados aos níveis da União e dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

(6) Para garantir que a contribuição 
financeira das autoridades de gestão para 
os instrumentos de engenharia financeira, 
incluída numa declaração de despesas, 
seja efectivamente despendida num prazo 
definido, é necessário prever uma 

Suprimido
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obrigação para os instrumentos de 
engenharia financeira de despender a 
contribuição em despesas elegíveis no 
prazo de dois anos a partir da data da 
declaração de despesas certificada 
correspondente. Caso a contribuição não 
tiver sido gasta no período indicado, a 
subsequente declaração de despesas deve 
ser corrigida mediante a dedução dos 
montantes não despendidos.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

(7) A fim de garantir a conformidade com 
o artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1605/2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias, é necessário 
exigir que a declaração de despesas a 
apresentar à Comissão forneça todas as 
informações necessárias para a Comissão 
elaborar contas que apresentem uma 
imagem fiel do património da União e da 
execução orçamental.

(7) A fim de garantir a conformidade com 
o artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1605/2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias, é necessário 
exigir que a declaração de despesas a 
apresentar à Comissão forneça todas as 
informações necessárias para a Comissão 
elaborar contas que apresentem uma 
imagem fiel do património da União e da 
execução orçamental. Para o efeito, em 
apêndice a cada declaração de despesa 
deve ser indicado o montante total das 
despesas pagas para a constituição de 
instrumentos de engenharia financeira, e 
dos adiantamentos feitos aos beneficiários 
no contexto de auxílios de Estado. O 
formato do apêndice é definido no Anexo 
IV do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 
para salvaguarda da uniformidade e da 
certeza jurídica.  Contudo, o processo de
implementação prática da actividade de 
compilação de dados necessária para esse 
fim será conduzido a nível nacional e, na 
medida em que o regime jurídico aplicável 
o permita, não deve implicar modificação 
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dos sistemas informáticos nacionais.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto proposto pela Comissão Alteração

(8) A alteração, destinada a esclarecer a 
legalidade de uma prática existente, com 
efeitos a partir do início do período de 
elegibilidade, tal como estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006, deve ter 
efeitos retroactivos a partir do início do 
actual período de programação 2007-2013.

(8) As alterações rerlacionadas com as 
formas e a reutilização de ajuda 
reembolsável, bem como com a exclusão 
da aplicação das disposições relativas aos 
grandes projectos, aos projectos geradores 
de receitas e à durabilidade das 
operações, às operações abrangidas pelo 
artigo 44.º (instrumentos de engenharia 
financeira) visam garantir uma maior 
certeza jurídica e clareza no que respeita 
à aplicação de uma prática existente nestes 
campos, com efeitos a partir do início do 
período de elegibilidade, tal como 
estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 
1083/2006. É, portanto, necessário que 
essas alterações produzam efeitos 
retroactivos a partir do início do actual 
período de programação 2007-2013.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.° 1
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 43.º-A – parágrafo  1

Texto proposto pela Comissão Alteração

(1) Ao artigo 2º é aditado o seguinte n.º 8: (1) No artigo 2.º são aditados os seguintes 
n.os 8 e 8-A:

"(8) "Subvenção reembolsável": uma 
participação financeira directa por via de 

"(8) "Subvenção reembolsável": uma 
participação financeira directa por via de 
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donativo que pode ser total ou 
parcialmente reembolsada sem juros.»

donativo que pode ser total ou 
parcialmente reembolsada sem juros.»

(8-A) "Linha de crédito": instrumento 
financeiro que permite ao beneficiário 
receber a contribuição financeira, que 
pode ser total ou parcialmente 
reembolsável, relativa a despesa por si 
efectuada e comprovada por facturas 
pagas ou documentos contabilísticos de 
valor probatório equivalente."

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1º – n.º 2
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 43.º-A – parágrafo  1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. No âmbito de um programa operacional, 
os fundos estruturais podem co-financiar 
ajudas reembolsáveis sob a forma de 
subvenções reembolsáveis ou linhas de 
crédito geridas pela autoridade de gestão 
através de organismos intermédios que 
sejam instituições financeiras públicas. 

1. No âmbito de um programa operacional, 
os fundos estruturais podem co-financiar 
ajudas reembolsáveis dos seguintes 
modos:

a) sob a forma de subvenções 
reembolsáveis; ou

b) sob a forma de linhas de crédito geridas 
pela autoridade de gestão através de 
organismos intermédios que sejam 
instituições financeiras

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1.º – n.º 2
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 43-B 

Texto proposto pela Comissão Alteração

A ajuda reembolsada ao organismo que 
prestou a ajuda ou a outra autoridade 
competente do Estado-Membro deve ser 
mantida numa conta distinta e reutilizada 
para os mesmos fins ou em consonância 
com os objectivos do programa 
operacional.».

A ajuda reembolsada ao organismo que 
prestou a ajuda ou a outra autoridade 
competente do Estado-Membro deve ser 
reutilizada para os mesmos fins ou em 
consonância com os objectivos do 
programa operacional. Os 
Estados-Membros devem assegurar-se de 
que a ajuda reembolsada é devidamente 
registada na contabilidade da autoridade 
ou organismo apropriado para o efeito.»

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4 – proémio

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4) É inserido o artigo 67.º-A seguinte: (4) No artigo 67.º, n.º 2, primeiro 
parágrafo, é aditada a seguinte alínea:

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 67°-A

Texto proposto pela Comissão Alteração

«Artigo 67.º-A Suprimido
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Relatórios sobre a execução dos 
instrumentos de engenharia financeira
1. Todos os anos, até 31 de Janeiro e até 
15 de Setembro, a autoridade de gestão 
envia à Comissão, um relatório específico 
sobre as operações dos instrumentos de 
engenharia financeira relativas ao 
período até 31 de Dezembro e 30 de 
Junho, respectivamente.
2. Os relatórios referidos no n.º 1 devem 
incluir, para cada instrumento de 
engenharia financeira, as seguintes 
informações:
a) Descrição do instrumento de 
engenharia financeira e suas modalidades 
de execução;
b) Identificação das entidades de 
execução do instrumento de engenharia 
financeira, incluindo as que actuam por 
intermédio de fundos de participação, 
bem como descrição do respectivo 
processo de selecção;
c) Datas dos pagamentos e montantes da 
ajuda dos fundos estruturais, bem como o 
co-financiamento nacional pago ao 
instrumento de engenharia financeira;
d) Datas e montantes correspondentes 
incluídos nas declarações de despesas 
apresentadas à Comissão e datas e 
montantes reembolsados pela Comissão;
e) Montantes da ajuda dos fundos 
estruturais e co-financiamento nacional 
pago pelo instrumento de engenharia 
financeira.»

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 67 - nº 2 - parágrafo 1 - alínea j (nova)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

"j) Os progressos efectuados no 
financiamento e aplicação dos 
instrumentos de engenharia financeira na 
acepção do artigo 44.º, nomeadamente:

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 67 - nº 2 - parágrafo 1 - alínea j - subalínea i) (nova) 

Texto proposto pela Comissão Alteração

i) Descrição do instrumento de 
engenharia financeira e suas modalidades 
de execução;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 67 - nº 2 - parágrafo 1 - alínea j - subalínea ii) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

ii) Identificação das entidades 
encarregadas da execução do instrumento 
de engenharia financeira, incluindo as 
que actuam por intermédio de fundos de 
participação;

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 67 - nº 2 - parágrafo 1 - alínea j - subalínea iii) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

iii) Montantes da ajuda dos fundos 
estruturais e co-financiamento nacional 
pago ao instrumento de engenharia 
financeira.»

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 67 - nº 2 - parágrafo 1 - alínea j - subalínea iv) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

iv) Montantes da ajuda dos fundos 
estruturais e co-financiamento nacional 
pago pelo instrumento de engenharia 
financeira.»

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 67 – n.º 4-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(4-A) No artigo 67.º, é inserido o seguinte 
número:
(4-A) A Comissão apresenta anualmente, 
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até ao dia 1 de Outubro, uma síntese dos 
progressos efectuados em sede de 
financiamento e execução dos 
instrumentos financeiros, fornecida pelas 
autoridades de gestão dos 
Estados-Membros nos termos do disposto 
no artigo 67.º, n.º 2, alínea j).”  

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 78.° - n.º 6

Texto proposto pela Comissão Alteração

(5) Ao artigo 78.º, n.º 6, é aditado o 
seguinte parágrafo:

Suprimido

«A contribuição financeira para os 
instrumentos de engenharia financeira na 
acepção do artigo 44.º que tenha sido 
incluída numa declaração de despesas e 
que não tenha sido despendida enquanto 
despesa elegível, em conformidade com o 
segundo parágrafo do presente número, 
no prazo de dois anos a contar da data da 
declaração de despesas certificada 
correspondente, deve ser deduzida da 
declaração de despesas certificada 
seguinte.»

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 6
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 78°-A 
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Texto proposto pela Comissão Alteração

A declaração de despesas a apresentar à 
Comissão deve fornecer todas as 
informações necessárias para a Comissão 
elaborar contas em conformidade com o 
artigo 61.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
1605/2002.

Num apêndice a cada declaração de 
despesas a apresentar à Comissão, que 
obedecerá ao formato estabelecido no 
Anexo IV-A, figurarão as seguintes
informações referentes ao total da despesa
nela incluída:   

Para efeitos de definição das condições 
uniformes de aplicação do presente 
artigo, a Comissão deve ser habilitada a 
adoptar actos de execução em 
conformidade com o artigo 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.»

a) No que respeita aos instrumentos de 
engenharia financeira na acepção do 
artigo 44.º, o montante total das despesas 
pagas para a constituição de, ou a título 
de contribuição para, instrumentos de 
engenharia financeira e a correspondente 
participação pública;
b) No que respeita a adiantamentos pagos 
ao abrigo do artigo 78.º, n.º 2 no âmbito 
de auxílios estatais, o montante total das 
despesas pagas sob a forma de 
adiantamentos pelo organismo que 
concede o auxílio e correspondente 
participação pública."

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 6-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Anexo IV-A (novo)

Texto proposto pela Comissão
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Alteração

Anexo IV-A Apêndice à declaração de despesas: Informação sobre os instrumentos de 
engenharia financeira na acepção do artigo 78.º, n.º 6 e os pagamentos efectuados aos 
beneficiários ao abrigo do artigo 78.º, n.º 2.
Referência do programa operacional (n.º CCI): ………………………………………...
Data de encerramento provisório das contas: …………………………….
Data de apresentação à Comissão: ………………………..
Instrumentos de engenharia financeira na acepção do artigo 78.º, n.º 6 (montantes 
acumulados):

2007-2015Eixos 
Prioritários

Base de cálculo 
da participação 
comunitária 
(pública ou total)

Montante total 
da despesa 
declarada nos 
termos do 
artigo78.º, n.º 6

Participação 
pública 
correspondente

Eixo Prioritário 
1
Eixo Prioritário 
2
Eixo Prioritário 
3
Totais
Adiantamentos pagos no âmbito de auxílios estatais (artigo 78.º, n.º 2) (montante 
acumulado):

2007-2015Eixos 
Prioritários

Base de cálculo 
da participação 
comunitária 
(pública ou total)

Montante total 
da despesa 
elegível 
declarada nos 
termos do 
artigo78.º, n.º 2

Participação 
pública 
correspondente

Eixo Prioritário 
1
Eixo Prioritário 
2
Eixo Prioritário 
3
Totais
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NB: Se um programa operacional tiver vários objectivos ou for financiado por vários 
fundos, o eixo prioritário deve indicar os objectivos e os fundos em questão.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 - parágrafos 2, 3 e 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 
2007.
No entanto, os n.os 4, 5 e 6 do artigo 1.º 
são aplicáveis a partir da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

No entanto, os n.os 1, 2 e 3 do artigo 1.º 
são aplicáveis a partir de 1 de Janeiro de 
2007.

Para efeitos do artigo 1.º, n.º 5, se a 
participação financeira já tiver sido 
incluída numa declaração de despesas 
anterior à entrada em vigor do presente 
regulamento, o prazo de dois anos tem 
início a partir da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

O Regulamento (CE) n.º 1260/1999 define as diversas modalidades de assistência 
susceptíveis de serem prestadas por via de contribuições dos fundos estruturais. Os 
Estados-Membros instituíram essas modalidades no período de programação 2000-2006, 
mediante a criação de fundos específicos e a concessão de ajuda reembolsável por outros 
instrumentos. 

Ao invés, o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho não define a ajuda como 
reembolsável ou não reembolsável. Ele contém disposições relativas a "instrumentos de 
engenharia financeira", cujo âmbito é porém muito restrito. A ajuda reembolsável não é, 
aparentemente, abrangida por esse regulamento. Não obstante, os Estados-Membros 
continuaram a recorrer a essa modalidade de ajuda, mercê da boa experiência do período de 
programação anterior. A própria Comissão aprovou documentos de programação que 
integravam descrições dos regimes em questão. O Tribunal de Contas Europeu alertou para a 
questão das ajudas reembolsáveis nas auditorias que efectuou às operações do FEDER.

É, pois, necessário consignar no Regulamento (CE) n.º 1083/2006 que os fundos estruturais 
podem co-financiar ajuda reembolsável.  A proposta da Comissão visa explicitar claramente a 
legalidade de uma prática instituída.

Conteúdo da proposta da Comissão

A proposta define o conceito de subvenção reembolsável como participação financeira directa 
por via de donativo que pode ser total ou parcialmente reembolsável sem juros. Ela prevê a 
possibilidade de os fundos estruturais financiarem despesas de operações, incluindo mediante 
contribuições destinadas a custear ajudas reembolsáveis.  Além disso, clarifica que a ajuda 
reembolsada ao organismo que concede o apoio ou a outra autoridade pública competente do 
Estado-Membro deve ser mantida numa conta distinta e reutilizada para os mesmos fins ou 
em consonância com os objectivos do programa operacional.

É prática corrente da Comissão, em sede de interpretação, considerar que as disposições 
relativas aos grandes projectos, aos projectos geradores de receitas e à durabilidade das 
operações não são aplicáveis aos instrumentos de engenharia financeira. Por razões de 
segurança jurídica, a proposta confirma essa prática. Além disso, estabelece obrigações de 
informação no campo dos instrumentos de engenharia financeira, tendo em conta a 
necessidade de garantir um acompanhamento adequado, quer pelos Estados-Membros quer 
pela Comissão, da execução desses instrumentos. Estabelece ainda uma obrigação legal 
tendente a garantir que a contribuição financeira paga pelas autoridades de gestão para 
constituição de, ou participação em instrumentos de engenharia financeira seja gasta em 
despesas elegíveis no prazo de dois anos a contar do pagamento ao Fundo. Finalmente, 
introduz no texto do regulamento um preceito geral sobre os requisitos da declaração de 
despesas.



PE473.697v01-00 20/20 PR\878695PT.doc

PT

Observações da relatora

A relatora considera que o objectivo geral da proposta é acertado e que a maioria dos seus 
elementos não suscitam qualquer dúvida. Concorda que a clareza e a certeza jurídica em 
matéria de ajuda reembolsável e de instrumentos de engenharia financeira devem ser 
acauteladas.  Apoia também a ideia de que é necessário um acompanhamento adequado dos 
instrumentos de engenharia financeira, mas entende que é de restringir as obrigações 
adicionais de informação dos Estados-Membros. A relatora considera ainda que alguns 
elementos da proposta devem ser clarificados. Assim, propõe alterações dirigidas a esse fim, 
bem como a acrescentar a definição do conceito de linha de crédito, a modificar os requisitos 
de informação e a precisar as obrigações em matéria de declaração de despesas.


