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7.2.2019 A8-0043/443

Alteração 443
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 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 A8-0043/444

Alteração 444
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
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão integral do artigo 15.º.
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7.2.2019 A8-0043/445

Alteração 445
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
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 70 % para as regiões menos 
desenvolvidas;

(a) 80 % para as regiões menos 
desenvolvidas;

Or. en

Justificação

O princípio da adicionalidade dos fundos europeus é questionável. Obriga as autoridades 
nacionais e locais a cofinanciar projetos elegíveis para fundos europeus sem ter em conta a 
sua capacidade de financiamento. É por esta razão que propomos o aumento destas taxas de 
cofinanciamento.
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7.2.2019 A8-0043/446

Alteração 446
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
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 55 % para as regiões em transição; (b) 70 % para as regiões em transição;

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/447

Alteração 447
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
Artigo 106 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 40 % para as regiões mais 
desenvolvidas.

(c) 50 % para as regiões mais 
desenvolvidas.

Or. en


