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7.2.2019 A8-0043/413

Alteração 413
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os mecanismos para garantir a 
relação entre as políticas de 
financiamento da União e a governação 
económica da União devem ser 
aperfeiçoados, permitindo que a Comissão 
proponha ao Conselho a suspensão da 
totalidade ou de parte das autorizações, 
para um ou vários programas de um 
Estado-Membro, caso o Estado-Membro 
em causa não tome medidas eficazes no 
contexto do processo de governação 
económica. Para garantir uma aplicação 
uniforme e tendo em conta a importância 
dos efeitos económicos das medidas 
instituídas, devem ser conferidos poderes 
de execução ao Conselho que deliberará 
com base numa proposta da Comissão. A 
fim de facilitar a adoção de decisões 
necessárias para assegurar uma ação 
eficaz no contexto do processo de 
governação económica, deve ser utilizado 
o método de decisão por maioria 
qualificada invertida.

Suprimido

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/414

Alteração 414
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão deve apresentar uma 
proposta ao Conselho para suspender a 
totalidade ou parte das autorizações ou 
dos pagamentos relativos a um ou vários 
programas de um Estado-Membro, nos 
seguintes casos:

Suprimido

a) Quando o Conselho decida, nos termos 
do artigo 126.º, n.º 8 ou n.º 11, do TFUE, 
que um Estado-Membro não tomou 
medidas eficazes para corrigir o seu 
défice excessivo;
b) Quando o Conselho adote duas 
recomendações sucessivas no âmbito de 
um mesmo procedimento por 
desequilíbrios excessivos, nos termos do 
artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 
1176/2011, do Parlamento Europeu e do 
Conselho40, com base no facto de o 
Estado-Membro ter apresentado um plano 
de medidas corretivas insuficiente;
c) Quando o Conselho adote duas 
decisões sucessivas no âmbito de um 
mesmo procedimento por desequilíbrios 
excessivos, nos termos do artigo 10.º, 
n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011, declarando o 
incumprimento de um Estado-Membro 
com base no facto de não ter adotado as 
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medidas corretivas recomendadas;
d) Quando a Comissão conclua que um 
Estado-Membro não tomou medidas como 
referido no Regulamento (CE) n.º 
332/2002 do Conselho41 e, 
consequentemente, decida não autorizar o 
pagamento da assistência financeira 
concedida a esse Estado-Membro;
e) Quando o Conselho decida que um 
Estado-Membro não cumpre o programa 
de ajustamento macroeconómico a que se 
refere o artigo 7.º do Regulamento (UE) 
n.º 472/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho42, ou as medidas solicitadas por 
decisão do Conselho adotada em 
conformidade com o artigo 136.º, n.º 1, do 
TFUE.
Deve ser dada prioridade à suspensão das 
autorizações; os pagamentos só devem ser 
suspensos quando for solicitada uma ação 
imediata e em caso de incumprimento 
significativo. A suspensão dos 
pagamentos é aplicável aos pedidos de 
pagamento apresentados para os 
programas em causa, a contar da data da 
decisão de suspensão.
A Comissão pode, em caso de 
circunstâncias económicas excecionais ou 
na sequência de um pedido fundamentado 
de um Estado-Membro dirigido à 
Comissão no prazo de dez dias a contar da 
data de adoção da decisão ou 
recomendação referida no parágrafo 
anterior, recomendar que o Conselho 
anule a suspensão referida nesse 
parágrafo.

40 Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de novembro de 2011, sobre prevenção e 
correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos (JO L 306 de 
23.11.2011, p. 25).
41 Regulamento (CE) n.º 332/2002 do 
Conselho, de 18 de fevereiro de 2002, que 
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estabelece um mecanismo de apoio 
financeiro a médio prazo às balanças de 
pagamentos dos Estados-Membros (JO 
L 53 de 23.2.2002).
42 Regulamento (UE) n.º 472/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2013, relativo ao reforço da 
supervisão económica e orçamental dos 
Estados-Membros da área do euro 
afetados ou ameaçados por graves 
dificuldades no que diz respeito à sua 
estabilidade financeira (JO L 140 de 
27.5.2013, p. 1).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/415

Alteração 415
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A proposta da Comissão relativa à 
suspensão das autorizações é considerada 
adotada pelo Conselho, salvo se o 
Conselho decidir, por meio de um ato de 
execução, rejeitar a referida proposta, 
deliberando por maioria qualificada, no 
prazo de um mês a contar da 
apresentação da proposta da Comissão.

Suprimido

A suspensão de autorizações é aplicável 
às autorizações dos Fundos para o 
Estado-Membro em causa, a partir de 1 
de janeiro do ano seguinte à decisão de 
suspensão.
O Conselho deve adotar uma decisão, por 
meio de um ato de execução, sobre a 
proposta da Comissão referida no n.º 7 em 
relação à suspensão dos pagamentos.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/416

Alteração 416
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O âmbito e o nível da suspensão 
das autorizações ou dos pagamentos a 
aplicar devem ser proporcionados, 
respeitar a igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros e ter em conta a 
situação económica e social do 
Estado-Membro em causa, em especial o 
nível de desemprego, o nível de pobreza 
ou exclusão social desse Estado-Membro 
em relação à média da União e o impacto 
da suspensão na sua economia. O impacto 
das suspensões nos programas de 
importância crítica para combater 
condições sociais e económicas adversas 
deve ser um fator específico a ter em 
conta.

Suprimido

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/417

Alteração 417
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A suspensão das autorizações está 
sujeita a um máximo de 25 % das 
autorizações relativas ao próximo ano 
civil para os Fundos, ou 0,25 % do PIB 
nominal, consoante o que for mais baixo, 
em qualquer um dos seguintes casos:

Suprimido

a) No primeiro caso de incumprimento de 
um procedimento por défices excessivos, 
como referido no n.º 7, alínea a);
b) No primeiro caso de incumprimento de 
um procedimento por défice excessivo, tal 
como referido no n.º 7, alínea a);
c) Em caso de incumprimento das 
medidas corretivas recomendadas em 
virtude do procedimento por défice 
excessivo, tal como referido no n.º 7, 
alínea c);
d) No primeiro caso de incumprimento, 
tal como referido no n.º 7, alíneas d) e e).
Em caso de incumprimento persistente, a 
suspensão das autorizações pode exceder 
as percentagens máximas indicadas no 
primeiro parágrafo.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/418

Alteração 418
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. O Conselho deve anular a 
suspensão das autorizações mediante 
proposta por parte da Comissão, em 
conformidade com o procedimento 
indicado no n.º 8, nos seguintes casos:

Suprimido

a) Se o procedimento por défice excessivo 
for suspenso nos termos do artigo 9.º do 
Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho43, ou se o Conselho tiver 
decidido, nos termos do artigo 126.º, n.º 
12, do TFUE, revogar a decisão relativa à 
existência de défice excessivo;
b) Se o Conselho aprovar o plano de 
medidas corretivas apresentado pelo 
Estado-Membro em causa, nos termos do 
artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
1176/2011, ou se o procedimento por 
défice excessivo for suspenso, nos termos 
do artigo 10.º, n.º 5, desse regulamento, 
ou se o Conselho encerrar o procedimento 
por défice excessivo nos termos do artigo 
11.º do mesmo regulamento;
c) Se a Comissão concluir que um 
Estado-Membro tomou medidas 
adequadas conforme referido no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002;
d) Se a Comissão concluir que o 
Estado-Membro em causa tomou medidas 
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adequadas para aplicar o programa de 
ajustamento a que se refere o artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º 472/2013 ou as 
medidas requeridas por decisão do 
Conselho adotada nos termos do artigo 
136.º, n.º 1, do TFUE.
Depois de o Conselho anular a suspensão 
das autorizações, a Comissão deve 
reorçamentar as autorizações suspensas 
em conformidade com o artigo [8.º] do 
Regulamento (UE, Euratom) […] do 
Conselho [(Regulamento QFP)].
As autorizações suspensas não podem ser 
reorçamentadas além do ano 2027.
Para o montante reinscrito no orçamento, 
o prazo para anulação de uma 
autorização em conformidade com o 
artigo 99.º tem início no ano em que a 
autorização foi reorçamentada.
O Conselho, sob proposta da Comissão, 
deve adotar uma decisão relativa ao 
levantamento da suspensão dos 
pagamentos, se as condições aplicáveis 
estabelecidas no primeiro parágrafo 
estiverem preenchidas.
_________________
43 Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
à aceleração e clarificação da aplicação 
do procedimento relativo aos défices 
excessivos (JO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/419

Alteração 419
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve manter o Parlamento 
Europeu informado sobre a aplicação do 
presente artigo. Em especial, quando uma 
das condições referidas no n.º 7 for 
preenchida por um Estado-Membro, a 
Comissão deve de imediato informar o 
Parlamento Europeu e fornecer 
informações detalhadas sobre os Fundos 
e os programas que podem ser objeto de 
suspensão de autorizações.

A Comissão deve manter o Parlamento 
Europeu informado sobre a aplicação do 
presente artigo.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/420

Alteração 420
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 12 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve transmitir a proposta de 
suspensão das autorizações, ou a proposta 
de levantamento dessa suspensão, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Suprimido

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/421

Alteração 421
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os valores dos indicadores de 
realizações e de resultados para as 
operações selecionadas e os valores 
alcançados pelas operações.

b) Os valores dos indicadores de 
realizações e de resultados para as 
operações selecionadas e os valores 
alcançados pelas operações, se for caso 
disso, desagregados por género.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/422

Alteração 422
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A8-0043/2019
Andrey Novakov
Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social 
Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
e regras financeiras para estes Fundos
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão efetuará uma avaliação 
intercalar para apreciar a eficácia, a 
eficiência, a relevância, a coerência e o 
valor acrescentado europeu de cada Fundo, 
até ao final de 2024. A Comissão pode 
utilizar todas as informações pertinentes 
disponíveis em conformidade com o artigo 
[128.º] do Regulamento Financeiro.

1. A Comissão efetuará uma avaliação 
intercalar para apreciar a eficácia, a 
eficiência, a relevância, a coerência e o 
valor acrescentado europeu de cada Fundo, 
incluindo em termos de igualdade de 
género, até ao final de 2024. A Comissão 
pode utilizar todas as informações 
pertinentes disponíveis em conformidade 
com o artigo [128.º] do Regulamento 
Financeiro.

Or. en


