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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 altera o 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho no que diz respeito a determinadas 
disposições de gestão financeira aplicáveis a certos Estados-Membros afetados ou 
ameaçados por graves dificuldades de estabilidade financeira e às regras de anulação 
das autorizações aplicáveis a certos Estados-Membros
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0301),

– Tendo em conta os artigos 294.º, n.º 2, e 177.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0143/2013),

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

– 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 
Transportes e da Comissão das Pescas (A7-0000/2013),

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 um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) O Regulamento (UE) n.º .../... 
[Regulamento sobre Disposições Comuns] 
limita as dotações para cada Estado-
Membro a 110 % do seu nível real no 
período de 2007-2013. Dois 
Estados-Membros serão seriamente 
afetados pela aplicação deste limite. Por 
conseguinte, é necessária uma maior 
proteção contra o risco de anulação 
automática das dotações no período de 
2007-2013.

Or. en

Justificação

O chamado duplo limite afetará dois Estados-Membros: a Eslováquia e a Roménia.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Nas suas conclusões de 7 e 8 de 
fevereiro de 2013, o Conselho Europeu 
declarou que todos os programas estarão 
sujeitos a um processo de anulação 
definido com base na premissa de que os 
montantes associados a uma autorização 
que não estejam abrangidos por um 
pré-financiamento ou por um pedido de 
pagamento num período de N+3 serão 
anulados.

Or. en

Justificação

As conclusões do Conselho Europeu de 7 e 8 de fevereiro de 2013, no n.º 87, para além de 
declararem que os dois Estados-Membros afetados pelo duplo limite (a Roménia e a 
Eslováquia) devem ser ajudados no que toca a encontrar uma solução prática para reduzir o 
risco de anulação automática dos fundos oriundos do período de programação 2007-2013, 
determinam sobretudo que no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual a partir de 
2014 em diante todos os Estados-Membros estarão sujeitos a uma regra de anulação de N+3.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em relação à Roménia e à Eslováquia, 
o Conselho Europeu, nas suas conclusões 
de 8 de fevereiro de 2013, convidou a 
Comissão a explorar soluções práticas para 
reduzir o risco de anulação automática de 
fundos dos envelopes nacionais para 2007 
a 2013, incluindo a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006.

(7) Em relação à Roménia e à Eslováquia, 
o Conselho Europeu também convidou a 
Comissão a explorar soluções práticas para 
reduzir o risco de anulação automática de 
fundos dos envelopes nacionais para 2007 
a 2013, incluindo a alteração do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Conselho Europeu sublinhou também 
a necessidade de assegurar, em todas as 
rubricas, um nível e um perfil geríveis para 
os pagamentos, a fim de limitar as 
autorizações orçamentais por liquidar, em 
especial pela aplicação de regras de 
anulação automática das autorizações em 
todas as rubricas. Por conseguinte, as 
disposições que dispensam as regras de 
anulação para os Estados-Membros 
afetados pelo limite estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º .../... [Regulamento 
sobre as Disposições Comuns] devem ser 
equilibradas, tendo em conta os seus 
efeitos sobre as autorizações orçamentais 
por liquidar.

(8) O Conselho Europeu sublinhou também 
a necessidade de assegurar, em todas as 
rubricas, um nível e um perfil geríveis para 
os pagamentos, a fim de limitar as 
autorizações orçamentais por liquidar, em 
especial pela aplicação de regras de 
anulação automática das autorizações em 
todas as rubricas. Tendo em conta o n.º 87 
das conclusões de 7 e 8 de fevereiro de 
2013 do Conselho Europeu e dada a crise 
sem precedentes, as disposições que 
dispensam as regras de anulação para os 
Estados-Membros devem ser equilibradas.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o facto de a regra de anulação ter sido prorrogada pelo Conselho Europeu 
de 2014 em diante, o relator propõe que a regra seja sistematizada e aplicada a partir de 
2011 a todos os Estados-Membros. Tal está relacionado com a primeira parte da proposta da 
Comissão sobre a majoração, sendo o seu objetivo sistematizar a regra e deixar que qualquer 
Estado-Membro que adira ao programa de ajustamento europeu não limite a taxa de 
cofinanciamento majorada.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O prazo para o cálculo da anulação 
automática das autorizações orçamentais 
anuais para os anos 2011 e 2012 deve ser 
prorrogado por um ano, mas a autorização 

(9) O prazo para o cálculo da anulação 
automática das autorizações orçamentais 
anuais para os anos 2011, 2012 e 2013 
deve ser prorrogado por um ano. Tal deve 
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orçamental de 2012, que estará ainda em 
aberto em 31 de dezembro de 2015, deve 
ser justificada até 31 de dezembro de 
2015. Tal deve contribuir para melhorar a 
absorção dos fundos autorizados para os 
programas operacionais nos Estados-
Membros que são afetados pela limitação 
das suas futuras dotações da Política de 
Coesão a 110 % do seu nível real no 
período de programação de 2007-2013. 
Tal flexibilidade é necessária para 
enquadrar a execução dos programas a um 
ritmo mais lento do que o previsto e que 
afeta, em especial, esses
Estados-Membros.

contribuir para melhorar a absorção dos 
fundos autorizados para os programas 
operacionais nos Estados-Membros. Tal 
flexibilidade é necessária para enquadrar a 
execução dos programas a um ritmo mais 
lento do que o previsto e que afeta alguns 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Dado que a regra de anulação foi prorrogada pelo Conselho Europeu a partir de 2014 em 
diante, o relator propõe que a regra seja sistematizada e aplicada a partir de 2011 a todos os 
Estados-Membros. Tal está relacionado com a primeira parte da proposta da Comissão 
sobre a majoração, sendo o seu objetivo sistematizar a regra e permitir que qualquer Estado-
Membro que adira ao programa de ajustamento europeu não limite a taxa de 
cofinanciamento majorada até ao final do período de programação.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 62 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. O artigo 62.º, n.º 1, alínea e) passa a 
ter a seguinte redação:
«e) Apresentar à Comissão, o mais 
tardar até 31 de março de 2018, uma 
declaração de encerramento que avalie a 
validade do pedido de pagamento do 
saldo final e a legalidade e regularidade 
das transações subjacentes abrangidas 
pela declaração final de despesas, 
acompanhada de um relatório de 
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controlo final.»

Or. en

Justificação

Em conformidade com a proposta do relator de prorrogar a anulação automática por um 
ano, a declaração de encerramento seria enviada à Comissão até 31 de março de 2018.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º -1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 67 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

-1-B. O artigo 67.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:
"1. A partir de 2008, a autoridade de 
gestão transmite à Comissão, até 30 de 
junho de cada ano, um relatório anual e, 
até 31 de março de 2018, um relatório 
final sobre a execução do programa 
operacional.»

Or. en

Justificação

Em conformidade com a proposta do relator de prorrogar a anulação automática por um 
ano, o relatório final seria enviado à Comissão até 31 de março de 2018.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – frase introdutória e alínea a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(1) No artigo 77.º, é suprimido o n.º 6. (1) O artigo 77.º passa a ter a seguinte 
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redação:
a) É suprimido o n.º 6.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 77 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o seguinte n.º 11-A:
«11-A. Em derrogação do n.º 10 e com 
vista a garantir o adequado encerramento 
do programa, o contributo da União, 
através do pagamento dos saldos finais, 
não deve desviar-se, ao nível das 
prioridades, mais de 10 % do montante 
máximo da assistência dos fundos, como 
consta do plano financeiro da última 
decisão aprovada pela Comissão. O 
montante máximo de assistência ao nível 
dos programas não deve ser afetado por 
um desvio ao nível das prioridades.»

Or. en

Justificação

Para evitar alterações significativas aos programas no final do período de programação e 
para permitir a absorção eficiente dos fundos, propõe-se uma flexibilidade de 10 % entre as 
prioridades (tal como aconteceu no período 2000-2006).

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 89 – n.º 1 – alínea a) – frase introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O artigo 89.º, n.º 1, alínea a) passa a 
ter a seguinte redação:
«a) O Estado-Membro tenha enviado um 
pedido de pagamento acompanhado dos 
seguintes documentos até 31 de março de 
2018:»

Or. en

Justificação

Em conformidade com a proposta do relator de prorrogar a anulação automática por um 
ano, o saldo final deve ser pago desde que o Estado-Membro tenha enviado um pedido de 
pagamento até 31 de maio de 2018.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

«2-B. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, e no n.º 2, no que diz 
respeito aos Estados-Membros cujas 
dotações da Política de Coesão no período 
de programação de 2014-2020 são 
limitadas a 110 % do seu nível real no 
período de 2007-2013, o prazo referido no 
n.º 1 deve ser 31 de dezembro do terceiro 
ano seguinte ao ano da autorização 
orçamental anual de 2007 a 2012 no 
âmbito dos respetivos programas 
operacionais.»

«2-B. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, e no n.º 2, o prazo 
referido no n.º 1 deve ser 31 de dezembro 
do terceiro ano seguinte ao ano da 
autorização orçamental anual de 2011 a 
2013 no âmbito dos respetivos programas 
operacionais.»

Or. en

Justificação

Dado que a regra de anulação foi prorrogada pelo Conselho Europeu a partir de 2014 em 
diante, o relator propõe que a regra seja sistematizada e aplicada a partir de 2011 a todos os 
Estados-Membros. Tal está relacionado com a primeira parte da proposta da Comissão 
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sobre a majoração, sendo o seu objetivo sistematizar a regra e deixar que qualquer Estado-
Membro que adira ao programa de ajustamento europeu beneficie da taxa de 
cofinanciamento majorada até ao final do período de programação. O facto de os períodos 
serem mais longos ajudará a melhorar a absorção nos Estados-Membros (como afirma a 
Comissão no considerando 9) e permitirá a seleção de projetos de qualidade. Também 
contribuirá para uma solução que ajude os Estados-Membros a lidarem de forma mais 
eficiente com o impacto da crise. Esta alteração não afeta a dotação financeira total dos 
fundos relativa ao período para os Estados-Membros e o impacto orçamental da proposta, de 
prorrogar a anulação automática por um ano, não altera o montante total das dotações de 
autorização.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Artigo 93 – n.º 3 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

b) Ao n.º 3 é aditado o seguinte 
parágrafo:

Suprimido

«O disposto no primeiro parágrafo não 
prejudica a aplicação do prazo indicado 
no artigo 93.º, n.º 2-B, à autorização 
orçamental de 2012 para o Estado-
Membro referido nesse parágrafo.»

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução
A Comissão Europeia introduziu uma alteração ao Regulamento (CE) n.º 1083/2006 em 
resposta à crise financeira. Essa alteração destina-se a:

 Prorrogar o período durante o qual aumentaria o cofinanciamento para os 
Estados-Membros que enfrentam graves dificuldades relativamente à sua estabilidade 
financeira. Os Estados-Membros que aderem a um programa de ajustamento e 
recebem assistência financeira podem futuramente ver aumentados os seus 
pagamentos durante o período em que são abrangidos pelos mecanismos de apoio sem 
alterar a sua dotação global ao abrigo da política de coesão para o período de 
2007-2013.

 Aplicar o acordo político do Conselho Europeu de 7 e 8 de fevereiro de 2013, ou seja, 
dar cumprimento ao n.º 87 das conclusões do Conselho. A proposta da Comissão 
pretende criar um mecanismo através do qual dois Estados-Membros (a Roménia e a 
Eslováquia) beneficiam de uma regra de anulação excecional de N+3 para os anos 
2011 e 2012.

Segundo a Comissão, a dotação financeira total dos fundos relativa ao período para os países 
e programas em causa não é alterada e não são necessárias alterações aos montantes máximos 
dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão.

Na presente proposta de regulamento, a tomada de decisão está sujeita ao processo legislativo 
ordinário1 , sendo que o acordo final depende das negociações entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão Europeia, e está relacionada com a aprovação do Quadro Financeiro 
Plurianual e com as disposições do RDC.

Proposta do relator
O relator saúda a proposta da Comissão e, em termos genéricos, concorda com a necessidade 
de ajudar os Estados-Membros, sobretudo em tempo de crise e de graves restrições 
orçamentais.

1) Proposta sobre o aumento da taxa de cofinanciamento para alguns Estados-Membros
A proposta de majoração faz aumentar a taxa de cofinanciamento em 10 pontos percentuais. 
Esta deve ser aplicável aos eixos prioritários dos programas relativamente às novas despesas 
certificadas apresentadas durante o período em causa e destina-se aos Estados-Membros mais 
afetados pela crise e submetidos a um programa de ajustamento. Foi introduzida por uma 
alteração ao Regulamento (CE) n.º 1083/2006 de 2011, sendo a sua aplicação apenas 
permitida para pedidos apresentados antes do final do ano de 2013. No entanto, uma vez que 
alguns Estados-Membros continuam a debater-se com graves dificuldades no que diz respeito 
à sua estabilidade financeira, a Comissão propôs que o período de aplicação de uma taxa 
majorada de cofinanciamento não deve estar limitado até ao final de 31 de dezembro de 2013. 
Esta proposta foi acolhida com satisfação pelo relator, uma vez que prevê a situação futura tal 
como negociado no RDC.

2) Proposta para reduzir o risco de anulação automática dos fundos para a Roménia e a 
                                               
1 Art. .... TFUE
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Eslováquia
A proposta de redução do risco de anulação automática dos fundos oriundos dos envelopes 
para 2007-2013 para a Roménia e a Eslováquia é compreensível, dado que estes dois países 
sentirão o impacto da limitação das dotações para 2014-2020 a 110 % das dotações de 
2007-2013 introduzida no Conselho Europeu em fevereiro.
Contudo, o Parlamento Europeu e a Comissão do Desenvolvimento Regional sempre 
promoveram acordos com base em princípios e soluções ao nível do sistema. O Conselho 
Europeu já decidiu sobre essa solução sistémica introduzindo a regra de anulação N+3 no 
Quadro Financeiro Plurianual para 2014-2020. Essa regra significa, entre outros, o 
reconhecimento geral da necessidade de prorrogar a regra de anulação, dando aos 
Estados-Membros mais tempo para prepararem projetos sólidos e de qualidade. 
Uma vez que se verifica uma mudança na filosofia subjacente à política de coesão pós-2013, 
no sentido da orientação para os resultados e de um sistema baseado no desempenho, o relator 
propõe que a regra de anulação prevista para o próximo período de programação seja aplicada 
ao resto do atual período de programação. Esta flexibilização pode acelerar a execução dos 
programas em tempos difíceis e ajudar a melhorar a absorção do financiamento autorizado 
para os programas operacionais no final do período. Tal permitiria a todos os 
Estados-Membros apresentarem as declarações de despesas até ao final de 2014 relativamente 
às autorizações de 2011, até ao final de 2015 relativamente às autorizações de 2012 e até ao 
final de 2016 relativamente às autorizações de 2013. Além disso, reduziria o risco de anulação 
automática das autorizações de 2011, 2012 e 2013 e constituiria um bom mecanismo de 
transição antes do próximo período de programação. 

Outra proposta para acelerar os pagamentos aos Estados-Membros é conferir maior 
flexibilidade aos programas. Para evitar muitas alterações aos programas no final do período 
de programação e para permitir a absorção eficiente dos fundos, o relator propõe uma 
flexibilidade de 10 % entre as prioridades/eixos prioritários (tal como aconteceu no período de 
programação 2000-2006). Esta posição do relator advém do facto de considerar que a 
proposta constituiria uma abordagem mais flexível às alterações dos programas operacionais 
do que as atuais orientações de encerramento. 

Conclusão
A proposta unificaria as condições do atual e do futuro período de programação e ajudaria os 
países a gastarem o dinheiro de forma mais eficiente. Nos Estados-Membros, existe a 
necessidade de implementar projetos e utilizar recursos para o seu crescimento e 
competitividade. 
O longo período de crise financeira e económica provocou perdas e estagnação económicas  e 
tem tido muitas consequências negativas. Os Estados-Membros tiveram de aplicar políticas 
orçamentais rigorosas e políticas de consolidação orçamental que resultaram na redução das 
atividades de investimento, tanto no setor público como no setor privado. As condições para a 
realização de investimentos e a aplicação de políticas de desenvolvimento revelaram-se muito 
mais difíceis do que era esperado antes da crise. Dado o impacto sem precedentes da crise, 
existe a necessidade de facilitar a gestão do financiamento da União para ajudar a acelerar os 
investimentos nos Estados-Membros e nas regiões e para melhorar a disponibilidade de 
financiamento nas economias.

O facto de contribuir para uma boa transição entre o atual e o futuro período de programação 
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é outra mais-valia da proposta, dado que resultaria na diminuição do excesso de pedidos de 
pagamento não pagos e evitaria a necessidade de agir demasiado rápido e decidir sob pressão. 

O atual sistema de anulação, especialmente à luz do estado das negociações do próximo 
Quadro Financeiro Plurianual, é volátil. As alterações propostas contribuiriam para uma maior 
fluidez, continuidade e previsibilidade dos investimentos e das políticas de desenvolvimento.


