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7.2.2019 A8-0043/437

Alteração 437
Steeve Briois
em nome do Grupo ENF

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 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os princípios horizontais, conforme 
estabelecidos no artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia (TUE) e no artigo 10.º do 
TFUE, incluindo os princípios de 
subsidiariedade e proporcionalidade 
consagrados no artigo 5.º do TUE, devem 
ser respeitados ao executar os Fundos, 
tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem, igualmente, 
respeitar as obrigações da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e garantir a 
acessibilidade nos termos do seu artigo 9.º 
e em conformidade com o direito da União 
que harmoniza os requisitos da 
acessibilidade para os produtos e serviços. 
Os Estados-Membros e a Comissão devem 
procurar eliminar as desigualdades e 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e integrar a perspetiva de género, 
bem como combater a discriminação 
baseada no sexo, na raça ou origem étnica, 
nas crenças ou religião, na deficiência ou 
incapacidade, na idade ou na orientação 
sexual. Os Fundos não devem apoiar ações 
que contribuam para qualquer forma de 
segregação. Os objetivos dos Fundos 
devem ser alcançados num quadro de 
desenvolvimento sustentável e com a 

(5) Os princípios horizontais, conforme 
estabelecidos no artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia (TUE) e no artigo 10.º do 
TFUE, incluindo os princípios de 
subsidiariedade e proporcionalidade 
consagrados no artigo 5.º do TUE, devem 
ser respeitados ao executar os Fundos, 
tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem, igualmente, 
respeitar as obrigações da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e garantir a 
acessibilidade nos termos do seu artigo 9.º 
e em conformidade com o direito da União 
que harmoniza os requisitos da 
acessibilidade para os produtos e serviços. 
Os Estados-Membros e a Comissão devem 
procurar eliminar as desigualdades e 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e integrar a perspetiva de género, 
bem como combater a discriminação 
baseada no sexo, na raça ou origem étnica, 
nas crenças ou religião, na deficiência ou 
incapacidade, na idade ou na orientação 
sexual. Os Fundos não devem apoiar ações 
que contribuam para qualquer forma de 
segregação. No entanto, excluir o 
acolhimento e a integração de migrantes 
ilegais do financiamento europeu não 
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promoção, por parte da União, da 
preservação, proteção e melhoria da 
qualidade do ambiente, como previsto no 
artigo 11.º e no artigo 191.º, n.º 1, do 
TFUE, respeitando o princípio do poluidor-
pagador. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno, as operações que 
beneficiem empresas devem respeitar as 
regras em matéria de auxílios estatais da 
União, tal como definido nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE.

constitui discriminação. Os objetivos dos 
Fundos devem ser alcançados num quadro 
de desenvolvimento sustentável e com a 
promoção, por parte da União, da 
preservação, proteção e melhoria da 
qualidade do ambiente, como previsto no 
artigo 11.º e no artigo 191.º, n.º 1, do 
TFUE, respeitando o princípio do poluidor-
pagador. A fim de proteger a integridade 
do mercado interno, as operações que 
beneficiem empresas devem respeitar as 
regras em matéria de auxílios estatais da 
União, tal como definido nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE.
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7.2.2019 A8-0043/438

Alteração 438
Steeve Briois
em nome do Grupo ENF

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 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Essas regras 
encontram-se definidas no Regulamento 
Financeiro e determinam, em especial, o 
procedimento para estabelecer e executar o 
orçamento por meio de subvenções, 
contratos públicos, prémios e execução 
indireta, e preveem o controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base 
no artigo 322.º do TFUE incidem também 
na proteção do orçamento da União em 
caso de deficiências generalizadas no que 
diz respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, já que o respeito do 
princípio do Estado de direito é uma 
condição prévia essencial para uma 
gestão financeira rigorosa e eficaz dos 
fundos da UE.

(6) Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Essas regras 
encontram-se definidas no Regulamento 
Financeiro e determinam, em especial, o 
procedimento para estabelecer e executar o 
orçamento por meio de subvenções, 
contratos públicos, prémios e execução 
indireta, e preveem o controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Alteração 439
Steeve Briois
em nome do Grupo ENF

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 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas oferece um quadro para 
identificar as prioridades nacionais em 
termos de reformas e acompanhar a sua 
execução. Os Estados-Membros devem 
elaborar as suas próprias estratégias 
plurianuais de investimento, orientando-as 
para a concretização dessas prioridades de 
reforma. Essas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os Programas 
Nacionais de Reforma anuais, para 
identificar e coordenar os projetos de 
investimento prioritários que deverão ser 
apoiados através de financiamento nacional 
e/ou da União. Devem igualmente 
contribuir para a utilização coerente dos 
fundos da União e maximizar o valor 
acrescentado do apoio financeiro a receber, 
nomeadamente, a título dos Fundos, do 
Instrumento Europeu de Estabilização do 
Investimento e do Fundo InvestEU.

(12) Os Estados-Membros devem 
elaborar as suas próprias estratégias 
plurianuais de investimento, orientando-as 
para a concretização dessas prioridades de 
reforma. Essas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os Programas 
Nacionais de Reforma anuais, para 
identificar e coordenar os projetos de 
investimento prioritários que deverão ser 
apoiados através de financiamento nacional 
e/ou da União. Devem igualmente 
contribuir para a utilização coerente dos 
fundos da União e maximizar o valor 
acrescentado do apoio financeiro a receber, 
nomeadamente, a título dos Fundos, do 
Instrumento Europeu de Estabilização do 
Investimento e do Fundo InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Alteração 440
Steeve Briois
em nome do Grupo ENF

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 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O Semestre Europeu formula 
recomendações específicas por país aos 
Estados-Membros para fazer face aos 
desequilíbrios macroeconómicos na 
União Europeia. A integração destas 
recomendações na elaboração das 
políticas nacionais não deve, em caso 
algum, constituir um requisito prévio para 
a obtenção de fundos europeus, que são 
também integralmente financiados pelas 
contribuições nacionais dos 
Estados-Membros.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Alteração 441
Steeve Briois
em nome do Grupo ENF

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 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) A política de coesão visa reduzir as 
disparidades intrarregionais e 
inter-regionais na União através dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento. Penalizar os potenciais 
beneficiários pelo simples facto de as 
autoridades nacionais não satisfazerem as 
expectativas da Comissão está em total 
contradição com os objetivos da política 
de coesão. Neste contexto, é, por 
conseguinte, necessário rejeitar qualquer 
forma de condicionalidade 
macroeconómica que conceda à Comissão 
o poder discricionário de suspender 
créditos de autorização e de pagamento 
aos Estados-Membros que não estão 
dispostos a aplicar as reformas estruturais 
recomendadas pelo Semestre Europeu.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Alteração 442
Steeve Briois
em nome do Grupo ENF

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 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Compete aos Estados-Membros 
determinar de que forma as 
recomendações específicas por país 
pertinentes (REP), adotadas nos termos 
do artigo 121.º, n.º 2, do TFUE, e as 
recomendações relevantes do Conselho 
adotadas em conformidade com o artigo 
148.º, n.º 4, do TFUE, devem ser tidas em 
conta ao elaborar os documentos de 
programação. Durante o período de 
programação 2021-2027 («período de 
programação»), os Estados-Membros 
devem comunicar periodicamente ao 
comité de acompanhamento e à Comissão 
os progressos registados na 
implementação dos programas em apoio 
das REP. Aquando da revisão intercalar, 
os Estados-Membros devem, entre outros 
elementos, ponderar a necessidade de 
modificar o programa de modo a integrar 
as REP relevantes, adotadas ou alteradas 
desde o início do período de programação.

Suprimido

Or. en


