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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 projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas, abrangidos pelo 
Quadro Estratégico Comum, e que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, 
e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0615),

– Tendo em conta o  artigo 294, n.º 2 ,º e o artigo 177.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão ao 
Parlamento (C7-0335/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas de 15 de dezembro de 20111,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de [...],

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de [...],

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança, da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, da Comissão das Pescas, da Comissão da 
Cultura e da Educação e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 
(A7-0335/2011),

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

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
                                               
1 Ainda não publicada no Jornal Oficial
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Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas, abrangidos pelo Quadro 
Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece disposições 
comuns relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo 
Europeu para os Assuntos Marítimos e as 
Pescas e que estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e 
que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006 do Conselho

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para o Contrato de Parceria e cada 
programa, respetivamente, um 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os representantes das
autoridades competentes a nível regional, 
local, urbano e outras autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e 
entidades que representem a sociedade 
civil, incluindo organizações ambientais, 
organizações não-governamentais e 
organismos responsáveis pela promoção da 

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

não-governamentais e organismos 
responsáveis pela promoção da igualdade e 
da não discriminação. Essa parceria visa 
respeitar o princípio da governação a 
vários níveis, assegurar a apropriação das 
intervenções previstas pelas partes 
interessadas e explorar a experiência e o 
saber-fazer dos intervenientes relevantes.
Deverão ser atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados que prevejam 
um código de conduta, a fim de garantir 
uma participação coerente dos parceiros na 
preparação, execução, monitorização e 
avaliação dos contratos de parceria e dos 
programas.

Or. en

Justificação

De acordo com a alteração ao artigo 4.º, é necessário reforçar os princípios da governação a 
vários níveis e da parceria dado que representam uma condição prévia para a definição e 
aplicação eficaz dos objetivos da União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Harmonização com as alterações aos artigos 8.º e 9.º.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Comissão deve adotar, através de 
um ato delegado, um Quadro Estratégico 
Comum que traduza os objetivos da União 
em ações-chave dos Fundos QEC, com 
vista a fornecer uma orientação estratégica 
mais clara para o processo de programação 
a nível dos Estados-Membros e das 
regiões. O Quadro Estratégico Comum 
deverá facilitar a coordenação setorial e 
territorial da intervenção da União no 
âmbito dos Fundos QEC e com outras 
políticas e instrumentos relevantes da 
União.

(14) O Quadro Estratégico Comum 
coordena e equilibra as prioridades de 
investimento a fim de concretizar os 
objetivos e as metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo com os objetivos 
temáticos específicos aos Fundos QEC 
estabelecidos no presente regulamento. O 
objetivo do Quadro Estratégico Comum é
fornecer uma orientação estratégica mais 
clara para o processo de programação a 
nível dos Estados-Membros e das regiões.
O Quadro Estratégico Comum deverá 
facilitar a coordenação setorial e territorial 
da intervenção da União no âmbito dos 
Fundos QEC e com outras políticas e 
instrumentos relevantes da União. O 
Quadro Estratégico Comum é descrito 
num anexo.

Or. en

Justificação

Harmonização com os artigos 10.º a 12.º.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com base no Quadro Estratégico (16) Com base no Quadro Estratégico 
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Comum adotado pela Comissão, cada 
Estado-Membro deve elaborar, em 
cooperação com os seus parceiros e em 
diálogo com a Comissão, um Contrato de 
Parceria. O Contrato de Parceria deverá 
traduzir os elementos estabelecidos no 
Quadro Estratégico Comum no contexto 
nacional e definir compromissos 
empenhados no que se refere à realização 
dos objetivos da União, através da 
programação dos Fundos QEC.

Comum, cada Estado-Membro deve 
elaborar, em cooperação com os seus 
parceiros e em diálogo com a Comissão, 
um Contrato de Parceria. O Contrato de 
Parceria deverá traduzir os elementos 
estabelecidos no Quadro Estratégico 
Comum no contexto nacional, definir 
compromissos empenhados no que se 
refere à realização dos objetivos da
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, através 
da programação dos Fundos QEC, e 
delinear as disposições para garantir uma 
aplicação eficaz e eficiente dos Fundos 
QEC.

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 12.º, bem como a harmonização da redação entre 
este considerando e o artigo 14.º, alíneas d) e e).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os Estados-Membros deverão 
concentrar os apoios, para maximizar a sua 
contribuição para a realização dos 
objetivos da União de acordo com as suas 
necessidades específicas de 
desenvolvimento nacional e regional.
Devem ser definidas condições ex ante, 
para assegurar o enquadramento necessário 
a uma utilização eficaz do apoio da União.
Uma condição ex ante deve ser aplicada 
apenas quando esta estiver diretamente 
relacionada com e influenciar a aplicação 
eficaz dos Fundos QEC, e o seu âmbito 
não for para além do quadro normativo 
nos domínios relevantes da política 
comunitária. A Comissão deve avaliar as 
informações prestadas pelos Estados-
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Membros sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da avaliação 
do Contrato de Parceria e dos programas.
No caso de incumprimento de uma 
condição ex ante, a Comissão deve ter 
competência para suspender os pagamentos 
destinados ao programa, de acordo com as 
regras específicas do Fundo.

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 17.°.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Deve ser definido um quadro de 
desempenho para cada programa, com 
vista a monitorizar os progressos efetuados 
na consecução dos objetivos e das metas 
estabelecidos para cada programa, no 
decurso do período de programação. A 
Comissão deve proceder a uma análise do 
desempenho, em cooperação com os 
Estados-Membros, em 2017 e 2019.
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forma incorreta ou ineficaz.

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 18.°.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. Este 
processo deve ser gradual, começando pela 
alteração do Contrato de Parceria e dos 
programas, no sentido de apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas. Caso, 
apesar da utilização reforçada dos 
Fundos QEC, um Estado-Membro não 
tome medidas eficazes em matéria de 
governação económica, a Comissão deve 
poder suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos e das autorizações. As 
decisões relativas às suspensões devem ser 
proporcionadas e eficazes, e ter em conta 
o impacto dos programas individuais na 
resolução da situação económica e social 
do Estado-Membro em causa e as 
alterações anteriores do Contrato de 
Parceria. Ao decidir uma suspensão, a 
Comissão deve ainda respeitar a 
igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, tendo também em 
conta, nomeadamente, o impacto da 

(19) Deve ser estabelecida uma ligação 
mais estreita entre a política de coesão e a 
governação económica da União, de forma 
a assegurar que a eficácia das despesas no 
âmbito dos Fundos QEC é apoiada por 
políticas económicas sólidas e que os 
Fundos QEC podem, se necessário, ser 
reorientados para lidar com os problemas 
económicos que um país enfrente. As 
disposições em matéria de 
condicionalidade decorrentes do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento devem 
aplicar-se ao FC em relação ao 
cumprimento das condições de 
governação económica. Este processo 
deve ser gradual, começando pela alteração 
do Contrato de Parceria e dos programas, 
no sentido de PT 18 PT apoiar as 
recomendações do Conselho para enfrentar 
os desequilíbrios macroeconómicos e as 
dificuldades sociais e económicas.
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suspensão na economia do 
Estado-Membro em causa. As suspensões 
devem ser levantadas e os fundos 
disponibilizados novamente ao 
Estado-Membro em causa, assim que este 
último tomar as medidas necessárias.

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 21.°. As disposições em matéria de 
condicionalidade segundo o Pacto de Estabilidade e Crescimento devem continuar a ser 
aplicadas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros
deverão ser os principais responsáveis, 
através dos seus sistemas de gestão e de 
controlo, pela aplicação e controlo das 
operações dos programas. A fim de 
reforçar a eficácia do controlo no que se 
refere à seleção e execução das operações e 
ao funcionamento do sistema de gestão e 
de controlo, as funções da autoridade de 
gestão devem ser especificadas.

(43) Em conformidade com o princípio da 
gestão partilhada, os Estados-Membros, ao 
nível territorial adequado, de acordo com 
o respetivo quadro institucional, jurídico e 
financeiro, e sujeitos à conformidade com 
o presente regulamento e com as regras 
específicas do Fundo, deverão ser os 
principais responsáveis, através dos seus 
sistemas de gestão e de controlo, pela 
aplicação e controlo das operações dos 
programas A fim de reforçar a eficácia do 
controlo no que se refere à seleção e 
execução das operações e ao 
funcionamento do sistema de gestão e de 
controlo, as funções da autoridade de 
gestão devem ser especificadas.

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 4.º, n.º 4.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 18.°.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Para complementar e alterar certos 
aspetos não essenciais do presente 
regulamento, deverão ser concedidos 
poderes à Comissão, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado, a fim de 
estabelecer um código de conduta sobre os 
objetivos e critérios de apoio à execução da 
parceria, adotar um Quadro Estratégico 
Comum e regras adicionais para a 
afetação da reserva, definir a zona e a 
população abrangidas pelas estratégias 
integradas de desenvolvimento local,
estabelecer regras pormenorizadas para os 
instrumentos financeiros (avaliação ex 
ante, combinação de apoios, elegibilidade, 
tipos de atividades não apoiadas), às regras 
relativas a certos tipos de instrumentos 
financeiros instituídos aos níveis nacional, 

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

gestão de ativos, modalidades de gestão e 
controlo, às regras relativas aos pedidos de 
pagamento e estabelecimento de um 
sistema de capitalização de frações anuais, 
à definição da taxa fixa para operações 
geradoras de receitas, da taxa fixa para 
custos indiretos, objeto de subvenção com 
base nos métodos existentes e taxas 
correspondentes aplicáveis nas políticas da 
União, às responsabilidades dos Estados-
Membros, no que respeita ao procedimento 
de comunicação de irregularidades e de 
recuperação de montantes pagos 
indevidamente, às modalidades relativas a 
pistas de auditoria adequadas, às condições 
das auditorias nacionais, aos critérios de 
acreditação das autoridades de gestão e de 
certificação, à identificação dos suportes de 
dados acordados por consenso e aos 
critérios para definir o nível de correção 
financeira a aplicar. Deverão igualmente 
ser atribuídos poderes à Comissão para 
alterar o anexo V, a fim de dar resposta às 
futuras necessidades de adaptação. É
especialmente importante que a Comissão
efetue consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível
de peritos.

Or. en

Justificação

Harmonização com alterações que visam a delegação de poderes, nos artigos 12.º, 18.º e 
32.º.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Harmonização com as alterações que visam os atos de execução, nos artigos 18.º e 21.º.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
disposições comuns aplicáveis ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), ao Fundo Social Europeu (FSE), 
ao Fundo de Coesão (FC), ao Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) e ao Fundo Europeu para 
os Assuntos Marítimos e as Pescas
(FEAMP), cujas operações decorrem no 
âmbito do Quadro Estratégico Comum (a 
seguir, designados por «Fundos QEC»).
Define igualmente as disposições 
necessárias para garantir a eficácia dos 
Fundos QEC e a coordenação dos Fundos 
entre si e com os outros instrumentos da 
União.

O presente regulamento estabelece as 
disposições comuns aplicáveis ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), ao Fundo Social Europeu (FSE), 
ao Fundo de Coesão (FC), ao Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (FEADER) e ao Fundo Europeu para 
os Assuntos Marítimos e as Pescas
(FEAMP), (a seguir, designados por
«Fundos abrangidos pelo RDC»). Define 
igualmente as disposições necessárias para
garantir a eficácia dos Fundos QEC e a 
coordenação dos Fundos entre si e com os 
outros instrumentos da União.

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua adoção exigirá modificações em 
conformidade ao longo de todo o texto.)

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, as 
definições relativas aos instrumentos 
financeiros, como estabelecidas no 
Regulamento Financeiro, são aplicáveis 
aos instrumentos financeiros apoiados 
pelos Fundos QEC, salvo disposição em 
contrário no presente regulamento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Além disso, entende-se por: Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por:

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

(2) «Quadro Estratégico Comum», o 
documento que traduz os objetivos e as 
metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo em ações-chave dos Fundos 
QEC, estabelecendo para cada objetivo 
temático as ações-chave a apoiar por cada 
Fundo QEC e os mecanismos para garantir 
a coerência e a consistência da 
programação dos Fundos QEC com as 
políticas económicas e de emprego dos 
Estados-Membros e da União;

(2) «Quadro Estratégico Comum», um 
quadro que coordena e equilibra as 
prioridades de investimento a fim de 
concretizar os objetivos e as metas da 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
estabelecendo para cada objetivo temático 
os mecanismos para garantir a coerência e 
a consistência da programação dos Fundos 
QEC com as políticas económicas e de 
emprego dos Estados-Membros e da 
União;

Or. en

Justificação

Esta alteração aborda a necessidade de criar uma definição mais coerente do QEC utilizado 
em todo o regulamento.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) «Os instrumentos financeiros» 
significam instrumentos financeiros na 
aceção dada pelo Regulamento 
Financeiro, salvo disposição em 
contrário;

Or. en

Justificação

Esta alteração esclarece a estrutura do artigo incluindo a definição dos instrumentos 
financeiros na lista de definições.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «PME», uma micro, pequena ou 
média empresa na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
ou das suas alterações subsequentes;

(22) «PME», uma micro, pequena ou 
média empresa na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão;

Or. en

Justificação

Tendo em conta a regra das referências dinâmicas, a última parte da definição 22 não é 
essencial. (Uma «referência dinâmica»: uma disposição à qual esta se refere é sempre tida 
como referência a essa disposição visto que foi alterada, se aplicável.).
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros e os organismos 
por eles designados para esse efeito são 
responsáveis pela execução dos programas 
e a realização das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e dos 
regulamentos específicos dos Fundos ao 
nível territorial adequado, em 
conformidade com o sistema institucional, 
jurídico e financeiro do Estado-Membro, 
devendo conformar-se com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos.

4. Os Estados-Membros, ao nível 
territorial adequado, em conformidade 
com o respetivo sistema institucional, 
jurídico e financeiro e sujeito à 
conformidade com o presente 
regulamento e com as regras específicas 
dos Fundos, e os organismos por eles 
designados para esse efeito são 
responsáveis pela preparação e execução 
dos programas e a realização das suas 
funções ao abrigo do presente regulamento 
e dos regulamentos específicos dos 
Fundos.

Or. en

Justificação

É necessário reforçar os princípios da governação e das parcerias a vários níveis dado que 
representam uma condição prévia para a definição e aplicação eficaz dos objetivos da União.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com os seguintes parceiros:

1. Para o Contrato de Parceria e cada 
programa operacional, respetivamente, o 
Estado-Membro deve estabelecer uma 
parceria com as autoridades regionais e 
locais competentes, de acordo com o 
artigo 4.º, n.º 4.
Os Estados-Membros devem também 
cooperar com os seguintes parceiros:

Or. en
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Justificação

Além de reforçar os princípios de governação e parcerias a vários níveis, existe a 
necessidade de ter uma definição clara dos parceiros e da forma como estes participarão no 
processo político. Esta alteração reflete a posição do PE de que as autoridades locais e 
regionais devem ser plenamente envolvidas na preparação dos Contratos de Parceria, bem 
como em todas as fases da execução da política de coesão, de uma forma estruturada e 
sistemática.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as autoridades regionais, locais, 
urbanas ou outras autoridades públicas
competentes;

a) as autoridades públicas além das 
referidas no primeiro parágrafo;

Or. en

Justificação

Além de reforçar os princípios de governação e parcerias a vários níveis, existe a 
necessidade de ter uma definição clara dos parceiros e da forma como estes participarão no 
processo político.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos dos Fundos QEC são
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de proteger e melhorar o ambiente, como 
previsto no artigo 11.º do Tratado, tendo 
em conta o princípio do poluidor-pagador.

Os objetivos dos Fundos QEC serão
prosseguidos no quadro do 
desenvolvimento sustentável e da 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de preservar, proteger e melhorar o 
ambiente, como previsto no artigo 11.º e 
191.º, n.º 1 do Tratado, tendo em conta o 
princípio do poluidor-pagador.

Or. en
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Justificação

A alteração melhora a coerência do texto e completa a referência ao Tratado, harmonizando 
o texto do artigo com a redação utilizada no Tratado.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética

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

Or. en

Justificação

A alteração melhora a coerência do texto harmonizando o texto do artigo com a redação 
utilizada no Tratado.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, um Quadro Estratégico Comum 
traduz os objetivos e metas da estratégia da 
União para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo em ações-chave a 
apoiar pelos Fundos QEC.

A fim de promover o desenvolvimento 
harmonioso, equilibrado e sustentável da 
União, e a fim de concretizar os objetivos 
e metas da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, um Quadro Estratégico Comum 
coordena e equilibra as prioridades de 
investimento com os objetivos temáticos 
definidos no artigo 9.º. 

Or. en

Justificação

O papel principal do QEC deve consistir em assegurar a coordenação e o equilíbrio das 
prioridades de investimento.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) para cada objetivo temático, as 
ações-chave a apoiar por cada Fundo 
QEC;

Suprimido

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação de cada Fundo QEC, se for 
caso disso, tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

d) as áreas prioritárias para as atividades de 
cooperação territorial de cada Fundo QEC, 
tendo em conta as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas, se 
os Estados-Membros e as regiões 
participarem nessas estratégias.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica a natureza das atividades de cooperação e também visa ampliar o papel 
das estratégias macrorregionais e das bacias marítimas nos Estados-Membros e regiões 
envolvidas.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Serão conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, sobre o
Quadro Estratégico Comum, no prazo de 3 

O Quadro Estratégico Comum é descrito 
no Anexo [X].
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meses a contar da data de adoção do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O QEC é um elemento essencial do ato legislativo, dado que expressa as escolhas políticas 
relativas às orientações fundamentais sobre política de coesão. Por conseguinte, a utilização 
de atos delegados para a sua adoção é inadequada devendo ser adotado de acordo com o 
procedimento legislativo ordinário, como parte do ato de base num Anexo.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Em caso de alterações importantes à 
estratégia da União para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Comissão pode apresentar uma proposta 
de revisão do Quadro Estratégico Comum 
ou o Parlamento Europeu e o Conselho 
podem solicitar à Comissão que apresente 
uma proposta desse tipo.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros referidos no 
artigo 5.º. O Contrato de Parceria é 
preparado em diálogo com a Comissão.

2. O Contrato de Parceria deve ser 
elaborado pelos Estados-Membros, em 
cooperação com os parceiros, como 
referido no artigo 4.º, n.º 4 e no artigo 5.º.
O Contrato de Parceria é preparado em 
diálogo com a Comissão.

Or. en
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Justificação

É necessário harmonizar o artigo 13.º com as alterações ao artigo 4.º, n.º 4.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de três meses, a contar da adoção do 
Quadro Estratégico Comum.

4. Cada Estado-Membro apresenta o seu 
Contrato de Parceria à Comissão, no prazo 
de seis meses, a contar da entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário harmonizar o artigo 13.º com as alterações ao artigo 12.º.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos e 
ações-chave definidos no Quadro 
Estratégico Comum, bem como as metas 
estabelecidas nas recomendações 
específicas por país, nos termos do artigo 
121.º, n.º 2, do Tratado, e as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

i) uma análise das disparidades e das 
necessidades de desenvolvimento, tendo 
em conta os objetivos temáticos, o Quadro 
Estratégico Comum, bem como as metas 
estabelecidas nas recomendações 
específicas por país, nos termos do artigo 
121.º, n.º 2, do Tratado, e as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas nos termos do artigo 148.º, n.º 4, 
do Tratado;

Or. en
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta, se 
for caso disso, as estratégias 
macrorregionais e das bacias marítimas;

v) as principais zonas prioritárias em 
matéria de cooperação, tendo em conta as 
estratégias macrorregionais e das bacias 
marítimas nos casos em que os 
Estados-Membros e as regiões participem 
nessas estratégias;

Or. en

Justificação

A contribuição dos Fundos abrangidos pelo RDC nos Estados-Membros e regiões envolvidas 
nas estratégias macrorregionais e das bacias marítimas deve ser melhorada.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas, se 
necessário, de uma lista das cidades 
participantes na plataforma de 
desenvolvimento urbano referida no 
artigo 8.º do Regulamento FEDER;

ii) as disposições destinadas a garantir uma 
abordagem integrada da utilização dos 
Fundos QEC para o desenvolvimento 
territorial das zonas urbanas, rurais, 
costeiras e de pesca e zonas com 
particularidades territoriais específicas, em 
particular as modalidades de execução dos 
artigos 28.º, 29.º e 99.º, acompanhadas por 
uma lista de critérios para a designação 
das zonas urbanas funcionais;

Or. en

Justificação

A lista de critérios para designação das zonas urbanas funcionais visa a introdução de mais 
flexibilidade nas disposições em matéria do desenvolvimento urbano integrado.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma abordagem integrada para lidar com 
as necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

c) uma abordagem integrada para lidar com
os desafios demográficos regionais e as 
necessidades específicas das zonas 
geográficas mais afetadas pela pobreza ou 
de grupos-alvo com risco mais elevado de 
discriminação ou exclusão, dando especial 
atenção às comunidades marginalizadas e, 
se for caso disso, incluindo a repartição 
financeira indicativa dos Fundos QEC 
relevantes;

Or. en

Justificação

É necessário solucionar os desafios demográficos regionais; uma das questões principais que 
as regiões enfrentarão no futuro, tal como também identificado no documento «Regiões 
2020».

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento das condições ex ante e das 
ações a adotar aos níveis nacional e 
regional, bem como o calendário para a sua 
aplicação, no caso de não estarem 
cumpridas essas condições;

ii) um resumo da avaliação do 
cumprimento das condições ex ante, de 
acordo com o artigo 17.º, e das ações a 
adotar aos níveis nacional e regional, bem 
como o calendário para a sua aplicação, no 
caso de não estarem cumpridas essas 
condições;

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) as ações realizadas para envolver os 
parceiros e o seu papel na elaboração do 
Contrato de Parceria e do relatório de 
progresso, como definido no artigo 46.º do 
presente regulamento;

iv) uma lista indicativa de parceiros e das
ações realizadas para envolver os parceiros 
e o seu papel na elaboração do Contrato de 
Parceria e do relatório de progresso, como 
definido no artigo 46.º do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

É necessário reforçar os princípios de parceria na preparação do Contrato de Parceria e do 
relatório intercalar.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação
Deve assegurar-se que o sistema dos objetivos temáticos proposto pela Comissão tem em 
conta as necessidades específicas do desenvolvimento regional.
 A alteração visa assegurar que esta abordagem temática para a programação de fundos 
estruturais e de coesão não pode ser aplicada em detrimento da abordagem local integrada, 
tal como solicitado anteriormente pelo PE.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições ex ante são definidas, para 
cada Fundo QEC, nas regras específicas 
dos Fundos.

1. As condições ex ante são definidas, para 
cada Fundo QEC, nas regras específicas 
dos Fundos. Uma condição ex ante deve 
ser aplicada apenas quando estiver 
diretamente associada à e tiver um 
impacto na aplicação eficaz dos Fundos 
abrangidos pelo RDC.

Or. en

Justificação

Deve assegurar-se que existe uma ligação direta entre a condicionalidade proposta e a 
política de coesão e que a condicionalidade contribui para melhorar a eficácia.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros avaliam se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas.

2. Os Estados-Membros avaliam, de 
acordo com o artigo 4.º, n.º 4, se as 
condições ex ante aplicáveis foram 
cumpridas.

Or. en

Justificação

De acordo com a alteração ao artigo 4.º, n.º 4, o princípio de parceria necessita de ser 
melhorado.
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A Comissão avalia as informações 
fornecidas sobre o cumprimento das 
condições ex ante no quadro da sua 
avaliação do Contrato de Parceria e dos 
programas. Pode decidir, ao adotar um 
programa, suspender a totalidade ou parte
de todos os pagamentos intercalares a um 
programa, de acordo com as regras
específicas do Fundo, na pendência da 
conclusão satisfatória das ações destinadas 
a garantir o cumprimento de uma condição 
ex ante. A não realização dessas ações de 
acordo com o prazo previsto no programa 
constitui uma razão para a suspensão dos 
pagamentos pela Comissão, de acordo com 
as regras específicas do Fundo.

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Existe o risco de que a introdução de uma reserva de eficiência incentivará os decisores 
políticos a definir objetivos facilmente concretizáveis a fim de garantir recursos e, 
consequentemente, a ignorar projetos e medidas inovadores mais complexos e difíceis de 
avaliar, que são mais úteis.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta análise determina se foram 
cumpridos os objetivos intermédios dos 
programas a nível das prioridades, com 
base nas informações e nas avaliações 
apresentadas nos relatórios de progresso 
transmitidos pelos Estados-Membros nos 
anos de 2017 e 2019.

2. Esta análise determina se foram 
cumpridos os objetivos intermédios dos 
programas a nível das prioridades, com 
base nas informações e nas avaliações 
apresentadas, de acordo com o artigo 46.º,
nos relatórios de progresso transmitidos 
pelos Estados-Membros nos anos de 2017 
e 2019.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Atribuição da reserva de desempenho

1. Caso a análise do desempenho 
realizada em 2017 revele que uma 
prioridade de um programa não atingiu 
os objetivos intermédios fixados para o 
ano de 2016, a Comissão formulará 
recomendações ao Estado-Membro em 
causa.
2. Com base na análise efetuada em 2019, 
a Comissão adotará uma decisão, através 
de um ato de execução, para determinar, 



PR\899090PT.doc 31/49 PE487.740v01-00

PT

em relação a cada Fundo QEC e a cada 
Estado-Membro, os programas e as 
prioridades que atingiram os seus 
objetivos intermédios. O Estado-Membro 
deve propor a atribuição da reserva de 
desempenho aos programas e prioridades 
identificados na decisão da Comissão. A 
Comissão aprova a alteração dos 
programas em causa, em conformidade 
com o artigo 26.º. Caso um Estado-
Membro não apresente as informações 
necessárias em conformidade com o 
artigo 46.º, n.os 2 e 3, a reserva de 
desempenho destinada aos programas ou 
prioridades em causa não é afetada.
3. Caso existam indícios resultantes de 
uma análise de desempenho de que uma 
prioridade não atingiu os objetivos 
intermédios estabelecidos no quadro de 
desempenho, a Comissão pode suspender 
a totalidade ou parte de um pagamento 
intercalar para uma prioridade de um 
programa, em conformidade com o 
procedimento previsto nas regras 
específicas dos Fundos.
4. Caso a Comissão, com base na análise 
do relatório final de execução de um 
programa, decida que existe uma 
deficiência grave na realização dos 
objetivos estabelecidos no quadro de 
desempenho, pode aplicar correções 
financeiras às prioridades em causa, em 
conformidade com as regras específicas 
dos Fundos. São conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 142.º, com 
vista a estabelecer os critérios e a 
metodologia para determinar o nível de 
correção financeira a aplicar.
5. O n.º 2 não é aplicável aos programas 
do objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia, nem ao título V do 
Regulamento FEAMP.

Or. en



PE487.740v01-00 32/49 PR\899090PT.doc

PT

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 18.°.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Suprimido
Condicionalidade ligada à coordenação

das políticas económicas dos 
Estados-Membros

1. A Comissão pode solicitar a um 
Estado-Membro que reveja e proponha 
alterações aos seus contratos de parceria 
e programas relevantes, sempre que tal 
seja necessário para:
a) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho, dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 121.º, n.º 2, 
e/ou o artigo 148.º, n.º 4, do Tratado, ou 
para apoiar a execução de medidas 
dirigidas ao Estado-Membro em causa e 
adotadas em conformidade com o artigo 
136.º, n.° 1, do Tratado;
b) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado;
c) apoiar a execução de uma 
recomendação do Conselho dirigida ao 
Estado-Membro em causa e adotada em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º …./2011 [relativo à 
prevenção e à correção de desequilíbrios 
macroeconómicos], desde que estas 
alterações sejam consideradas necessárias 
para ajudar a corrigir os desequilíbrios 
macroeconómicos, ou
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d) maximizar o impacto no crescimento e 
na competitividade dos Fundos QEC 
disponíveis, em conformidade com o n.º 4, 
se um Estado-Membro cumprir uma das 
seguintes condições:
i) a assistência financeira da União é 
disponibilizada nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 407/2010 do 
Conselho;
ii) a assistência financeira a médio prazo 
é disponibilizada em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho;
iii) a assistência financeira, sob a forma 
de empréstimo do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade, é disponibilizada em 
conformidade com o Tratado que institui 
o Mecanismo Europeu de Estabilidade.
2. O Estado-Membro apresenta a proposta 
de alteração do Contrato de Parceria e 
dos programas relevantes no prazo de um 
mês. Se necessário, a Comissão formula 
as suas observações no prazo de um mês, 
a contar da apresentação das alterações, 
devendo neste caso o Estado-Membro 
voltar a apresentar a sua proposta no 
prazo de um mês.
3. Se a Comissão não formular 
observações ou se as eventuais 
observações forem satisfatoriamente tidas 
em conta, a Comissão adota, o mais 
rapidamente possível, uma decisão para 
aprovar as alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes.
4. Em derrogação do n.º 1, sempre que a 
assistência financeira for colocada à 
disposição de um Estado-Membro em 
conformidade com o n.º 1, alínea d), e 
estiver ligada a um programa de 
ajustamento, a Comissão pode, sem 
qualquer proposta do Estado-Membro, 
alterar o Contrato de Parceria e os 
programas, com vista a maximizar o 
impacto no crescimento e na 
competitividade dos Fundos QEC 
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disponíveis. Para assegurar uma 
aplicação eficaz do Contrato de Parceria e 
dos programas relevantes, a Comissão 
participa na sua gestão, como 
especificado no programa de ajustamento 
ou no memorando de entendimento 
celebrado com o Estado-Membro em 
causa.
5. Caso o Estado-Membro não responda 
ao pedido da Comissão referido no n.º 1, 
ou não responda de forma satisfatória no 
prazo de um mês às observações da 
Comissão referidas no n.º 2, a Comissão 
pode, no prazo de três meses após as suas 
observações, adotar uma decisão, por 
meio de um ato de execução, que 
suspenda parte ou todos os pagamentos 
para os programas em causa.
6. A Comissão deve suspender, por meio 
de atos de execução, a totalidade ou parte 
dos pagamentos e das autorizações para 
os programas em causa, desde que:
a) o Conselho decida que o Estado-
Membro não respeita as medidas 
específicas estabelecidas pelo Conselho, 
em conformidade com o artigo 136.°, n.° 
1, do Tratado;
b) o Conselho decida, em conformidade 
com o artigo 126.°, n.º 8 ou n.º 11, do 
Tratado, que o Estado-Membro em causa 
não tomou as medidas necessárias para 
corrigir o seu défice excessivo;
c) o Conselho conclua, em conformidade 
com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento 
(UE) n.º …./2011 [relativo à prevenção e 
à correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos] que, em por duas vezes 
sucessivas, o Estado-Membro não 
apresentou um plano de medidas 
corretivas suficiente, ou o Conselho adote 
uma decisão que declare o 
incumprimento, em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 4, do referido regulamento; 
d) a Comissão conclua que o 
Estado-Membro não tomou as medidas de 
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execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) n.º 
407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
não autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este Estado-
Membro; ou
e) o Conselho de Administração do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade 
conclua que a condicionalidade aplicável 
a uma assistência financeira do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, 
concedida sob a forma de empréstimo 
desse mecanismo ao Estado-Membro em 
causa, não foi respeitada e, 
consequentemente, decida não pagar o 
apoio à estabilidade que lhe estava 
destinado.
7. Ao decidir suspender a totalidade ou 
parte dos pagamentos ou autorizações em 
conformidade com o disposto nos nãos 5 e 
6, respetivamente, a Comissão deve 
assegurar que a suspensão é 
proporcionada e eficaz, tendo em conta a 
situação económica e social do 
Estado-Membro em causa, e que respeita 
a igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros, em particular no que 
diz respeito ao impacto da suspensão na 
economia do Estado-Membro em causa.
8. A Comissão anula sem demora a 
suspensão dos pagamentos e das 
autorizações, caso o Estado-Membro 
proponha alterações ao Contrato de 
Parceria e aos programas relevantes, 
como solicitado pela Comissão, que sejam 
aprovadas pela Comissão e, se for caso 
disso:
a) o Conselho decida que o 
Estado-Membro respeita as medidas 
específicas estabelecidas pelo Conselho, 
em conformidade com o artigo 136.°, n.° 
1, do Tratado;
b) o procedimento de défice excessivo seja 
suspenso, em conformidade com o artigo 
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9.º do Regulamento (CE) n.º 1467/97, ou 
o Conselho decida, em conformidade com 
o artigo 126.º, n.º 12, do Tratado, revogar 
a decisão sobre a existência de um défice 
excessivo; 
c) o Conselho aprove o plano de medidas 
corretivas apresentado pelo 
Estado-Membro em causa, em 
conformidade com o artigo 8.°, n.° 2, do 
Regulamento (UE) n.º [...] [Regulamento 
relativo ao PDE], ou o procedimento de 
défice excessivo seja suspenso, em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 5, do 
referido regulamento, ou o Conselho 
encerre o procedimento de défice 
excessivo, em conformidade com o artigo 
11.º do referido regulamento;
d) a Comissão conclua que o Estado-
Membro não tomou as medidas de 
execução do programa de ajustamento 
referido no Regulamento (UE) n.º 
407/2010 do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho e, consequentemente, decida 
autorizar o pagamento da assistência 
financeira concedida a este 
Estado-Membro; ou
e) o Conselho de Administração do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade 
conclua que a condicionalidade aplicável 
a uma assistência financeira do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade, 
concedida sob a forma de empréstimo 
desse mecanismo ao Estado-Membro em 
causa, foi respeitada e, 
consequentemente, decida pagar o apoio à 
estabilidade que lhe estava destinado.
Ao mesmo tempo, o Conselho decide, sob 
proposta da Comissão, reorçamentar as 
autorizações suspensas em conformidade 
com o artigo 8.º do Regulamento (UE) n.º 
[...] do Conselho, que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014 a 2020.

Or. en
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Justificação

Não existe uma relação direta entre a eficiência da política regional e a eficiência 
macroeconómica de um Estado-Membro, por conseguinte, as condições macroeconómicas 
propostas não são aceitáveis. Significa punir as regiões pelo fracasso a nível nacional para 
cumprir procedimentos relacionados com a governação económica. A imposição de sanções 
adicionais pode exacerbar os problemas dos países que já estão a enfrentar problemas 
macroeconómicos.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros.

2. Os programas são elaborados pelos 
Estados-Membros ou pela autoridade por 
estes designada, em cooperação com os 
parceiros, como referido no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros ao mesmo tempo que o
Contrato de Parceria, com exceção dos 
programas de Cooperação Territorial 
Europeia, que devem ser apresentados no 
prazo de seis meses após a aprovação do 
Quadro Estratégico Comum. Todos os 
programas são acompanhados da avaliação 
ex ante mencionada no artigo 48.º.

3. Os programas são apresentados pelos 
Estados-Membros no prazo de três meses 
após a adoção do Contrato de Parceria, 
com exceção dos programas de 
Cooperação Territorial Europeia, que 
devem ser apresentados no prazo de nove
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento. Todos os programas são 
acompanhados da avaliação ex ante 
mencionada no artigo 48.º.

Or. en

Justificação

Uma adoção simultânea do Contrato de Parceria e dos Programas Operacionais não é 
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considerada viável devido ao tempo necessário para um envolvimento adequado dos 
parceiros na elaboração dos PO.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 
Quadro Estratégico Comum e o Contrato 
de Parceria. São acompanhados do 
programa revisto e, se for caso disso, de 
um Contrato de Parceria revisto.

1. Os pedidos de alteração dos programas 
apresentados pelos Estados-Membros têm 
de ser devidamente fundamentados e, em 
especial, especificar o impacto previsto das 
alterações aos programas, no que se refere 
à realização da estratégia da União para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, e aos objetivos específicos 
definidos no programa, tendo em conta o 
Quadro Estratégico Comum e o Contrato 
de Parceria. São preparados de acordo 
com o artigo 5.º e acompanhados do 
programa revisto e, se for caso disso, de 
um Contrato de Parceria revisto.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 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, elaborada de 
acordo com as regras descritas no Anexo 
XX, que tenha identificado deficiências de 
mercado ou situações de insuficiência de 
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investimento e necessidades de 
investimento.

Or. en

Justificação

A avaliação ex ante constitui a base para a criação de instrumentos financeiros, por 
conseguinte é necessário estabelecer regras claras que façam parte do ato de base. Além 
disso, devem estabelecer-se disposições claras atempadamente para que os intervenientes 
consigam começar a criar os instrumentos financeiros para o próximo período.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Serão conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 142.º, a fim de estabelecer 
regras pormenorizadas sobre 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.

Or. en

Justificação

A avaliação ex ante constitui a base para a criação de instrumentos financeiros, por 
conseguinte é necessário estabelecer regras claras que façam parte do ato de base. Além 
disso, devem estabelecer-se disposições claras atempadamente para que os intervenientes 
consigam começar a criar os instrumentos financeiros para o próximo período.
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos em capital que sejam 
reembolsados aos instrumentos financeiros 
a partir de investimentos ou da 
disponibilização de recursos autorizados 
para contratos de garantia, resultantes do 
apoio dos Fundos QEC, podem ser 
reutilizados para novos investimentos 
através do mesmo ou de outros 
instrumentos financeiros, em conformidade 
com os objetivos do programa ou 
programas.

1. Os recursos em capital que sejam 
reembolsados aos instrumentos financeiros 
a partir de investimentos ou da 
disponibilização de recursos autorizados 
para contratos de garantia, resultantes do 
apoio dos Fundos QEC, podem ser 
reutilizados para novos investimentos 
através do mesmo ou de outros 
instrumentos financeiros, em conformidade 
com os objetivos temáticos e específicos 
do programa ou programas.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.) A alteração tem como finalidade garantir que a 
reutilização dos recursos até o encerramento está claramente relacionada com os objetivos 
temáticos e específicos do programa ou programas.

Alteração 51

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 temáticos e 
específicos do programa ou programas.

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 38.°, n.º 1.
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos do programa durante, pelo 
menos, 10 anos, após o seu encerramento.

Os Estados-Membros adotam as medidas 
necessárias para assegurar que os recursos 
em capital, as receitas e outros ganhos ou 
lucros, resultantes do apoio dos Fundos 
QEC aos instrumentos financeiros, são 
utilizados em conformidade com os 
objetivos temáticos e específicos do 
programa durante, pelo menos, 10 anos, 
após o seu encerramento.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.) A alteração tem como finalidade garantir que a 
utilização de recursos restantes após o encerramento está claramente relacionada com os 
objetivos temáticos e específicos do programa.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

1. O Comité de Monitorização é composto 
por representantes da autoridade de gestão 
e dos organismos intermediários, e por 
representantes dos parceiros envolvidos, de 
acordo com o artigo 5.º. Todos os 
membros do Comité de Monitorização 
gozam do direito de voto.

Or. en

Justificação

A alteração tem como finalidade garantir um funcionamento eficaz do Comité de 
Monitorização e reforçar o papel dos parceiros relevantes.
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas.
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante e outras questões que afetem o 
desempenho do programa, bem como as
medidas corretivas adotadas.

2. Os relatórios anuais de execução contêm 
informações sobre a aplicação do programa 
e as suas prioridades, com base nos dados 
financeiros, indicadores comuns e 
específicos dos programas e metas 
quantificadas, incluindo eventuais 
alterações nos indicadores de resultados, e 
de acordo com os objetivos intermédios 
definidos no quadro de desempenho. Os 
dados transmitidos devem basear-se nos 
valores adotados para indicadores de 
operações plenamente executadas e, 
também, para operações selecionadas.
Devem igualmente referir as ações 
realizadas para cumprir as condições ex 
ante, de acordo com o artigo 17.º, e outras 
questões que afetem o desempenho do 
programa, bem como as medidas corretivas 
adotadas.

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, tendo em conta 
determinados objetivos temáticos e 
prioridades, bem como as necessidades 
nacionais e regionais;

a) o contributo para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, ao mesmo tempo 
que se tem em conta determinados 
objetivos temáticos e prioridades, bem 
como as necessidades nacionais e regionais
e se garante um equilíbrio entre essas 
necessidades e os objetivos da União;

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o artigo 16.º, além da apreciação do contributo político para as metas 
da UE 2020, a avaliação ex ante necessita ainda de examinar de que modo as necessidades 
específicas do desenvolvimento regional têm de ser tidas em conta.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

m-A) medidas tomadas para envolver os 
parceiros de acordo com o artigo 4.º, n.º 4 
e com o artigo 5.º.

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) o imposto sobre o valor acrescentado.
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA e forem pagos por um beneficiário 
que não seja uma pessoa não considerada 
sujeito passivo, como definida no artigo 
13.º, n.º 1, primeiro parágrafo, da Diretiva 
2006/112/CE, e desde que não sejam 
incorridos para fornecimento de 
infraestruturas.

c) o imposto sobre o valor acrescentado.
No entanto, os montantes do IVA são 
elegíveis se não forem recuperáveis ao 
abrigo da legislação nacional em matéria 
de IVA.

Or. en

Justificação

O IVA não recuperável deve ser elegível para ajudar os beneficiários e as regiões a atingirem 
as metas da Política de Coesão no atual período de crise financeira.
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) cessação ou deslocalização de uma 
atividade produtiva;

a) cessação ou deslocalização de uma 
atividade produtiva, salvo quando a 
deslocalização ocorre na mesma região;

Or. en

Justificação

A deslocalização na mesma região deve ser considerada uma exceção, porque o investimento 
continua a ser benéfico para a região em questão.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à reserva de 
eficiência, as autorizações orçamentais
seguem a decisão da Comissão que 
aprova a alteração do programa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 18.°.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 5 % dos recursos destinados ao objetivo 
de Investimento no Crescimento e no 
Emprego serão utilizados para a reserva 
de eficiência, sendo a sua afetação 

Suprimido
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efetuada em conformidade com o artigo 
20.º.

Or. en

Justificação

Harmonização com a alteração ao artigo 18.°.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a um Fundo 
para uma determinada categoria de 
região e corresponde, sem prejuízo do 
disposto no artigo 52.º, a um objetivo 
temático e inclui uma ou várias 
prioridades de investimento desse objetivo 
temático, em conformidade com as regras 
específicas dos Fundos. No que se refere 
ao FSE, um eixo prioritário pode 
combinar prioridades de investimento de 
diferentes objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º, n.os 8, 9, 10 e 
11, de modo a facilitar o seu contributo 
para outros eixos prioritários, em 
circunstâncias devidamente justificadas.

1. Os programas operacionais são 
constituídos por eixos prioritários. Cada 
eixo prioritário diz respeito a uma ou mais 
categorias da região ou combina uma ou 
mais prioridades de investimento 
complementares de diferentes objetivos 
temáticos e Fundos, em conformidade 
com as regras específicas dos Fundos.

Or. en

Justificação

Propõe-se uma abordagem plurifundos genuína, que oferece aos Estados-Membros, às 
regiões e às autoridades locais total flexibilidade na conceção dos seus programas, a fim de 
concretizar melhor as metas da Política de Coesão, bem como os objetivos da União.
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos e prioridades de 
investimento correspondentes, tendo em 
conta o Contrato de Parceria e os 
resultados da avaliação ex ante;

ii) uma justificação da escolha dos 
objetivos temáticos e prioridades de 
investimento correspondentes, tendo em 
conta o Contrato de Parceria e os 
resultados da avaliação ex ante, e tendo em 
conta as necessidades de desenvolvimento 
da região, se necessário;

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 16.º, é importante garantir que as necessidades 
específicas do desenvolvimento regional são tidas em consideração na estratégia para a 
contribuição dos PO na Estratégia Europa 2020.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a lista de cidades em que serão 
realizadas ações integradas para promover 
o desenvolvimento urbano sustentável, a
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

iii) uma lista indicativa de zonas urbanas 
funcionais, de acordo com os critérios 
dispostos no artigo 14.º, alínea b), 
subalínea ii), em que serão realizadas 
ações integradas para promover o 
desenvolvimento urbano sustentável, a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FEDER para estas ações, incluindo os 
recursos atribuídos às cidades para gestão 
em virtude do artigo 7.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º […] [FEDER], e a 
repartição indicativa anual do apoio do 
FSE para ações integradas.

Or. en
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Justificação

É necessário dar tempo suficiente para a elaboração de listas indicativas nos PO, com base 
em critérios estabelecidos nos CP. Por conseguinte, a inclusão desta lista nos PO está 
condicionada pela adoção da alteração ao artigo 23.º que tem como finalidade permitir que 
os PO sejam apresentados, no máximo, até 3 meses após o CP ser aprovado.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) se oportuno, o contributo das 
intervenções previstas para a realização das 
estratégias macrorregionais;

vi) o contributo das intervenções previstas 
para a realização das estratégias 
macrorregionais se os Estados-Membros e 
as regiões participarem nessas estratégias;

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 11.º, a contribuição dos Fundos abrangidos pelo 
RDC nos Estados-Membros e nas regiões envolvidos nas estratégias macrorregionais e das 
bacias marítimas deve ser reforçada.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea e) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) para cada condição ex ante, estabelecida 
em conformidade com o anexo V, que não 
seja cumprida até à data de apresentação do 
Contrato de Parceria e do programa 
operacional, uma descrição das ações a 
realizar para cumprir as condições ex ante
e o calendário das ações;

ii) para cada condição ex ante relevante, 
estabelecida em conformidade com o
artigo 17.º e anexo V, que não seja 
cumprida até à data de apresentação do 
Contrato de Parceria e do programa 
operacional, uma descrição das ações a 
realizar aos níveis nacional e regional e o 
calendário para a sua aplicação, a fim de 
garantir o seu cumprimento no prazo de 
dois anos após a adoção do Contrato de 
Parceria ou até 31 de dezembro de 2016, 
consoante a data que ocorrer primeiro;
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Or. en

Justificação

É necessário harmonizar as disposições com as do artigo 17.º, relativas a condições ex ante.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea g) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, para 
o programa operacional e para cada eixo 
prioritário, o montante da dotação 
financeira total do apoio dos Fundos e do 
cofinanciamento nacional. Nos casos em 
que o cofinanciamento nacional seja 
simultaneamente público e privado, o 
quadro deve incluir a repartição indicativa 
entre ambos os setores. Deve indicar, a 
título informativo, a participação prevista 
do BEI;

ii) um quadro que especifique, para a 
totalidade do período de programação, para 
o programa operacional e para cada eixo 
prioritário, o montante da dotação 
financeira total do apoio dos Fundos e do 
cofinanciamento nacional. No que respeita 
os eixos prioritários, que dizem respeito a 
mais do que uma categoria de região, o 
quadro especifica os diferentes montantes 
de cada fundo específico e os respetivos 
montantes cofinanciados para cada 
categoria de região. No que respeita os
eixos prioritários, que combinam 
prioridades de investimento de diferentes 
objetivos temáticos, o quadro especifica os 
diferentes montantes dos Fundos 
específicos e os respetivos montantes 
cofinanciados para cada prioridade. Nos 
casos em que o cofinanciamento nacional 
seja simultaneamente público e privado, o 
quadro deve incluir a repartição indicativa 
entre ambos os setores. Deve indicar, a 
título informativo, a participação prevista 
do BEI;

Or. en
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No que se refere ao objetivo do 
Investimento no Crescimento e no Emprego, 
e desde que o princípio da separação de 
funções seja respeitado, a autoridade de 
gestão, a autoridade de certificação e, se for 
caso disso, a autoridade de auditoria podem 
fazer parte da mesma autoridade ou do 
mesmo organismo público. Todavia, no caso 
de programas operacionais em que o 
montante total do apoio dos Fundos seja 
superior a 250 000 000 euros, a autoridade 
de auditoria não pode fazer parte da mesma 
autoridade ou do mesmo organismo público 
que a autoridade de gestão.

5. No que se refere ao objetivo do 
Investimento no Crescimento e no Emprego, 
e desde que o princípio da separação de 
funções seja respeitado, a autoridade de 
gestão, a autoridade de certificação e, se for 
caso disso, a autoridade de auditoria podem 
fazer parte da mesma autoridade ou do 
mesmo organismo público. Todavia, no caso 
de programas operacionais em que o 
montante total do apoio dos Fundos seja 
superior a 250 000 000 euros, a autoridade 
de auditoria não pode fazer parte da mesma 
autoridade ou do mesmo organismo público 
que a autoridade de gestão, a não ser que a 
Comissão tenha concluído, no anterior 
período de programação, que pode confiar 
no parecer de auditoria do Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A obrigatoriedade de que a autoridade de auditoria não pode pertencer à mesma autoridade 
ou organismo público enquanto autoridade de gestão, tal como prevista no artigo 113.º, n.º 5, 
criaria riscos desnecessários aos sistemas eficientes e aumentaria os encargos 
administrativos.


