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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta legislativa, denominada proposta «omnibus», constitui um pacote de 
alteração de regulamentos apresentado no âmbito da reapreciação/revisão intercalar do quadro 
financeiro plurianual (QFP) 2014-2020. A proposta altera, entre outros, o Regulamento 
Financeiro, bem como o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Regulamento de Disposições Comuns 
(RDC) e o Fundo Social Europeu (FSE).

A proposta aborda muitas das preocupações manifestadas pelos deputados ao Parlamento 
Europeu, nomeadamente a simplificação da aplicação da política de coesão.

Na secção da proposta dedicada à competência exclusiva da Comissão do Desenvolvimento 
Regional (REGI), a relatora aborda estas questões, tais como as opções simplificadas em 
matéria de custos, as infraestruturas de pequena escala, as sinergias entre os FEEI e o Fundo 
para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), bem como os Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento (FEEI) face ao Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE).

A simplificação sempre esteve no topo da agenda do Parlamento Europeu. Uma parte 
considerável da presente proposta legislativa é dedicada a este objetivo. A promoção de 
opções simplificadas em matéria de custos inscreve-se neste contexto. A proposta aborda uma 
preocupação manifestada por muitos beneficiários, designadamente a minimização dos 
encargos administrativos relacionados com a utilização dos FEEI. Neste domínio, a relatora 
considera importante encontrar um equilíbrio entre incentivar as partes interessadas que já 
utilizam opções simplificadas em matéria de custos e não penalizar as que ainda não se 
encontram preparadas para o fazer.

Na senda de obter simplificação e flexibilidade, a relatora pretende manter a referência a 
infraestruturas em pequena escala no Regulamento do FEDER, aumentando ao mesmo tempo 
os limites máximos para o seu apoio. 

A atual crise dos refugiados continua a representar um desafio substancial para a União 
Europeia. Do ponto de vista político, também teve efeitos na política de coesão, que teve de 
se adaptar a este novo desafio através da reprogramação. Por conseguinte, a presente proposta 
legislativa propõe alterações ao Regulamento FEDER e ao RDC a fim de facilitar a integração 
dos migrantes e dos refugiados. Estas alterações são especialmente bem acolhidas pela 
relatora. Além disso, a relatora salienta a necessidade de coordenação e de sinergias entre os 
FEEI e os instrumentos da UE já existentes em matéria de migração e asilo.

A proposta legislativa aborda ainda a relação entre os FEEI e o FEIE. A relatora é de opinião 
que o melhor caminho a seguir é a Comissão Europeia apresentar – à margem da proposta 
«omnibus» – uma proposta individual que aborde a relação entre os FEEI e o FEIE. Na fase 
atual, os FEEI e o FEIE constituem quadros regulamentares e lógicas de financiamento 
diferentes. A relatora regozija-se, por conseguinte, com o debate aprofundado sobre a relação 
entre os FEEI e o FEIE, tendo em tendo os constrangimentos de tempo a que a comissão está 
sujeita. A relatora está plenamente ciente da importância desta questão e pretende encontrar 
uma solução satisfatória para os beneficiários e o futuro da política de coesão.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão 
do Controlo Orçamental, competentes quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Recital 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O princípio da transparência, 
consagrado no artigo 15.º do TFUE, que 
determina que a forma de trabalhar das 
instituições deve ser tão aberta quanto 
possível, requer que, quanto à execução do 
orçamento, os cidadãos possam saber onde 
e para que fins são despendidos fundos 
pela União. Essas informações promovem 
o debate democrático, contribuem para a 
participação dos cidadãos no processo de 
tomada de decisões da União e reforçam o 
controlo institucional e a fiscalização das 
despesas da União. Estes objetivos deverão 
ser realizados mediante a publicação, de 
preferência utilizando instrumentos 
modernos de comunicação, de informações 
relevantes relativas a todos os beneficiários 
dos fundos da União que tenham em conta 
os legítimos interesses de 
confidencialidade e segurança desses 
beneficiários e, no que se refere às pessoas 
singulares, o direito ao respeito pela vida 
privada e a proteção dos dados pessoais. 
As instituições deverão, pois, adotar uma 
abordagem seletiva no que respeita à 
publicação de informações de acordo com 
o princípio da proporcionalidade. As 
decisões de publicação deverão basear-se 
em critérios relevantes para o fornecimento 
de informações importantes.

(14) O princípio da transparência, 
consagrado no artigo 15.º do TFUE, que 
determina que a forma de trabalhar das 
instituições deve ser tão aberta quanto 
possível, requer que, quanto à execução do 
orçamento, os cidadãos possam saber onde 
e para que fins são despendidos fundos 
pela União. Essas informações promovem 
o debate democrático, contribuem para a 
participação dos cidadãos no processo de 
tomada de decisões da União e reforçam o 
controlo institucional e a fiscalização das 
despesas da União. A comunicação deve 
ser mais direcionada para os 
destinatários, com vista a reforçar a 
visibilidade junto dos cidadãos, 
assegurando, através de medidas 
específicas, que os beneficiários recebam 
as mensagens. Estes objetivos deverão ser 
realizados mediante a publicação, de 
preferência utilizando instrumentos 
modernos de comunicação, de informações 
relevantes relativas a todos os beneficiários 
dos fundos da União que tenham em conta 
os legítimos interesses de 
confidencialidade e segurança desses 
beneficiários e, no que se refere às pessoas 
singulares, o direito ao respeito pela vida 
privada e a proteção dos dados pessoais. 
As instituições deverão, pois, adotar uma
abordagem seletiva no que respeita à 
publicação de informações de acordo com 
o princípio da proporcionalidade. As 
decisões de publicação deverão basear-se 
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em critérios relevantes para o fornecimento 
de informações importantes.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para uma maior legibilidade e 
transparência dos dados sobre instrumentos 
financeiros executados no regime de 
execução direta e indireta, deve-se fundir 
todos os requisitos de apresentação de 
relatórios num único documento de 
trabalho anexado ao projeto de orçamento.

(24) Para uma maior legibilidade e 
transparência dos dados sobre instrumentos 
financeiros executados no regime de 
execução direta e indireta, deve-se fundir 
todos os requisitos de apresentação de 
relatórios num único documento de 
trabalho anexado ao projeto de orçamento, 
que deverá ser utilizado para levar a cabo 
uma avaliação de desempenho distinta e 
uma avaliação da sua contribuição para a 
política de coesão da UE.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) É igualmente importante evitar que 
os beneficiários de fundos da UE sejam 
auditados várias vezes por diferentes 
entidades relativamente à utilização destes 
fundos. Por conseguinte, é necessário 
prever a possibilidade de confiar em 
auditorias já realizadas por auditores 
independentes, desde que sejam baseadas 
em normas internacionalmente aceites, 
forneçam garantias suficientes e tenham 
sido efetuadas às demonstrações 
financeiras e aos relatórios que apresentem 
a utilização da contribuição da União. 
Estas auditorias devem portanto servir de 
base à fiabilidade global da utilização dos 
fundos da UE.

(59) É igualmente importante evitar que 
os beneficiários de fundos da UE sejam 
auditados várias vezes por diferentes 
entidades dos Estados-Membros e da 
União relativamente à utilização destes 
fundos. Por conseguinte, é necessário 
prever a possibilidade de confiar em 
auditorias já realizadas por auditores 
independentes, desde que sejam baseadas 
em normas internacionalmente aceites, 
forneçam garantias suficientes e tenham 
sido efetuadas às demonstrações 
financeiras e aos relatórios que apresentem 
a utilização da contribuição da União. 
Estas auditorias devem portanto servir de 
base à fiabilidade global da utilização dos 
fundos da UE.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) É importante permitir que os 
Estados-Membros possam solicitar que os 
recursos que lhes são afetados em regime 
de execução partilhada são transferidos a 
nível da União e executados pela 
Comissão em regime de execução direta 
ou indireta, sempre que possível, em 
benefício do Estado-Membro em causa. 
Deste modo, seria otimizada a utilização 
destes recursos e dos instrumentos 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento ou nos termos de 
regulamentos setoriais específicos, 
incluindo o regulamento relativo ao 
FEIE, ao qual os Estados-Membros 
solicitariam a transferência destes 
recursos. A fim de garantir uma execução 
eficiente destes instrumentos, é necessário 
prever que quando os recursos forem 
transferidos para os instrumentos 
estabelecidos nos termos do presente 
regulamento ou ao abrigo de 
regulamentos setoriais específicos, 
incluindo o regulamento relativo ao 
FEIE, são aplicáveis as regras relativas 
aos mesmos regulamentos.

Suprimido

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Os progressos alcançados no 
sentido da troca eletrónica de informações 
e da apresentação eletrónica de 
documentos, que constituem uma medida 
importante de simplificação, devem ser 

(88) Os progressos alcançados no 
sentido da troca eletrónica de informações 
e da apresentação eletrónica de 
documentos, incluindo, se for caso disso, a 
contratação pública eletrónica, que 
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acompanhados de condições claras para a 
aceitação dos sistemas a serem utilizados, 
de modo a estabelecer um ambiente válido 
em termos jurídicos, preservando 
simultaneamente a flexibilidade na gestão 
dos fundos da União para os participantes, 
beneficiários e os gestores orçamentais 
como previsto no presente regulamento.

constituem uma medida importante de 
simplificação, devem ser acompanhados de 
condições claras para a aceitação dos 
sistemas a serem utilizados, de modo a 
estabelecer um ambiente válido em termos 
jurídicos, preservando simultaneamente a 
flexibilidade na gestão dos fundos da 
União para os participantes, beneficiários e 
os gestores orçamentais como previsto no 
presente regulamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 108

Texto da Comissão Alteração

(108) A contratação pública da União 
deverá assegurar que os fundos da União 
sejam utilizados de forma eficaz, 
transparente e adequada. Neste contexto, a 
contratação pública eletrónica deverá 
contribuir para a melhor utilização dos 
fundos da União e melhorar o acesso aos 
contratos para todos os operadores 
económicos.

(108) A contratação pública da União 
deverá assegurar que os fundos da União 
sejam utilizados de forma eficaz, 
transparente e adequada, reduzindo, ao 
mesmo tempo, os encargos 
administrativos suportados pelos 
beneficiários de financiamento da UE e 
pelas autoridades de gestão. Neste 
contexto, a contratação pública eletrónica 
deverá contribuir para a melhor utilização 
dos fundos da União e melhorar o acesso 
aos contratos para todos os operadores 
económicos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 125

Texto da Comissão Alteração

(125) A fim de simplificar os 
procedimentos e melhorar a legibilidade as 
disposições do presente regulamento 
relacionadas com o teor do pedido de 
subvenção, do convite à apresentação de 
propostas e da convenção de subvenção 
devem ser simplificados e racionalizados.

(125) A fim de simplificar os 
procedimentos e melhorar a legibilidade, as 
disposições do presente regulamento 
relacionadas com o teor do pedido de 
subvenção, do convite à apresentação de 
propostas e da convenção de subvenção 
devem ser simplificadas e racionalizadas, 
em particular para incentivar as parcerias 
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público-privadas e alcançar sinergias 
através de combinações com outras fontes 
de financiamento da UE e de investimento 
privado.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 136

Texto da Comissão Alteração

(136) Nos últimos anos, a União tem cada 
vez mais utilizado instrumentos financeiros 
que permitem alcançar uma maior 
alavancagem do orçamento da UE, mas 
que, em simultâneo, geram um risco 
financeiro para o orçamento. Entre esses 
instrumentos financeiros não estão apenas 
os instrumentos financeiros já abrangidos 
pelo Regulamento Financeiro, mas também 
outros instrumentos, nomeadamente 
garantias orçamentais e assistência 
financeira, que anteriormente eram regidos 
apenas pelas regras estabelecidas nos 
respetivos atos de base. É importante 
estabelecer um quadro comum para 
assegurar a homogeneidade dos princípios 
aplicáveis a esse conjunto de instrumentos 
e reagrupá-los sob um novo título, que 
inclua secções sobre as garantias 
orçamentais e sobre a assistência financeira 
prestadas aos Estados-Membros ou a países 
terceiros, para além das regras existentes 
aplicáveis aos instrumentos financeiros.

(136) Nos últimos anos, a União tem cada 
vez mais utilizado instrumentos financeiros 
que devem permitir alcançar uma maior 
alavancagem do orçamento da UE, mas 
que, em simultâneo, geram um risco 
financeiro para o orçamento. Entre esses 
instrumentos financeiros não estão apenas 
os instrumentos financeiros já abrangidos 
pelo Regulamento Financeiro, mas também 
outros instrumentos, nomeadamente 
garantias orçamentais e assistência 
financeira, que anteriormente eram regidos 
apenas pelas regras estabelecidas nos 
respetivos atos de base. É importante 
estabelecer um quadro comum para 
assegurar a homogeneidade dos princípios 
aplicáveis a esse conjunto de instrumentos 
e reagrupá-los sob um novo título, que 
inclua secções sobre as garantias 
orçamentais e sobre a assistência financeira 
prestadas aos Estados-Membros ou a países 
terceiros, para além das regras existentes 
aplicáveis aos instrumentos financeiros.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 137

Texto da Comissão Alteração

(137) Os instrumentos financeiros podem 
ser importantes para potenciar o impacto 
dos fundos da União, caso estes fundos 
sejam combinados com outros fundos e 

(137) Os instrumentos financeiros podem 
ser importantes para potenciar o impacto 
dos fundos da União, caso estes fundos 
estejam em sinergia com outros fundos e 
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incluam um efeito de alavanca. Os 
instrumentos financeiros apenas deverão 
ser implementados se não houver risco de 
distorção do mercado ou inconsistência 
com as regras relativas aos auxílios 
estatais.

incluam um efeito de alavanca. Os 
instrumentos financeiros apenas deverão 
ser implementados se não houver risco de
substituição do atual financiamento 
público ou privado, distorção do mercado 
ou inconsistência com as regras relativas 
aos auxílios estatais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 138

Texto da Comissão Alteração

(138) No quadro das dotações anuais 
autorizadas pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho para determinado programa, 
os instrumentos financeiros deverão ser 
utilizados, com base numa avaliação ex
ante que demonstre serem eficazes para a 
realização dos objetivos políticos da União.

(138) No quadro das dotações anuais 
autorizadas pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho para determinado programa, 
os instrumentos financeiros deverão ser 
utilizados, com base numa avaliação 
ex ante que demonstre serem eficazes para 
a realização dos objetivos políticos da 
União, incluindo a realização dos 
objetivos temáticos da política de coesão 
da UE.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 144

Texto da Comissão Alteração

(144) Deve ser clarificado que são 
aplicáveis as regras relativas aos 
instrumentos financeiros quando os 
instrumentos financeiros forem 
combinados com outras formas de apoio do 
orçamento da União. Essas regras devem 
ser complementadas, quando aplicável, por 
requisitos específicos decorrentes da 
legislação setorial.

(144) Deve ser clarificado que são 
aplicáveis as regras decorrentes da 
legislação setorial específica quando os 
instrumentos financeiros forem 
combinados com outras formas de apoio do 
orçamento da União. Essas regras devem 
ser complementadas, quando aplicável, por 
requisitos específicos relativos aos 
instrumentos financeiros.

Alteração 12

Proposta de regulamento
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Considerando 147

Texto da Comissão Alteração

(147) A União lançou recentemente 
iniciativas importantes com base em 
garantias orçamentais, nomeadamente o 
Fundo Europeu para os Investimentos 
Estratégicos (FEIE) ou o Fundo Europeu 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(FEDS). As características destes 
instrumentos são gerarem um passivo 
contingente para a União e implicarem o 
provisionamento de fundos para 
disponibilizar uma reserva de liquidez que 
permita ao orçamento responder de forma 
ordenada às obrigações de pagamento que 
possam surgir a partir desses passivos 
contingentes. A fim de garantir a notação 
de crédito da União e, por conseguinte, a 
sua capacidade de proporcionar um 
financiamento eficaz, é essencial que a 
autorização, o provisionamento e o 
acompanhamento dos passivos 
contingentes siga um conjunto sólido de 
regras que devem ser aplicadas a todas as 
garantias orçamentais.

(147) A União lançou recentemente 
iniciativas importantes com base em 
garantias orçamentais, nomeadamente o 
Fundo Europeu para os Investimentos 
Estratégicos (FEIE) ou o Fundo Europeu 
para o Desenvolvimento Sustentável 
(FEDS). As características destes 
instrumentos são o facto de deverem gerar
um passivo contingente para a União e 
implicar o provisionamento de fundos para 
disponibilizar uma reserva de liquidez que 
permita ao orçamento responder de forma 
ordenada às obrigações de pagamento que 
possam surgir a partir desses passivos 
contingentes. A fim de garantir a notação 
de crédito da União e, por conseguinte, a 
sua capacidade de proporcionar um 
financiamento eficaz, é essencial que a 
autorização, o provisionamento e o 
acompanhamento dos passivos 
contingentes siga um conjunto sólido de 
regras que devem ser aplicadas a todas as 
garantias orçamentais.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 171

Texto da Comissão Alteração

(171) A fim de facilitar os investimentos 
em infraestruturas culturais e do turismo 
sustentável, sem prejuízo da plena 
aplicação da legislação ambiental da UE, 
nomeadamente as diretivas relativas às 
avaliações ambientais estratégicas e às 
avaliações de impacto ambiental, conforme 
o caso, devem ser eliminadas algumas 
restrições relativas ao âmbito do apoio a 
estes investimentos.

(171) Os investimentos em infraestruturas 
culturais e do turismo sustentável em 
pequena escala devem ser mantidos, sem 
prejuízo da plena aplicação da legislação 
ambiental da UE, nomeadamente as 
diretivas relativas às avaliações ambientais 
estratégicas e às avaliações de impacto 
ambiental, conforme o caso. Em casos 
devidamente justificados, o âmbito do 
apoio a estes investimentos pode ser 
alargado.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 172

Texto da Comissão Alteração

(172) Com vista a responder aos desafios 
colocados pelo aumento dos fluxos de 
migrantes e refugiados, devem ser
explicitados os objetivos para os quais o 
FEDER pode contribuir no apoio aos 
migrantes e refugiados.

(172) Com vista a responder aos desafios 
colocados pelo aumento dos fluxos de 
migrantes e refugiados, devem ser 
explicitados os objetivos para os quais o 
FEDER pode contribuir no apoio aos 
migrantes e refugiados sob proteção 
internacional. Esta contribuição pode ser 
eficaz, sobretudo em países 
particularmente expostos aos fluxos 
migratórios, se for acompanhada de uma 
verdadeira aplicação, à escala da Europa, 
do princípio da solidariedade e, 
consequentemente, de ações visando a 
repartição equitativa dos encargos.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 172-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(172-A) Os princípios horizontais, 
ou seja, a participação de parceiros, o 
desenvolvimento sustentável, a igualdade 
de género e a não discriminação, deram 
um importante contributo para a 
aplicação eficaz dos FEEI e devem ser 
defendidos enquanto precursores de 
qualquer tipo de investimento que envolva 
o orçamento da União, incluindo os 
instrumentos financeiros e o FEIE.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 176
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Texto da Comissão Alteração

(176) Com vista a maximizar as sinergias 
entre todos os fundos da União para dar 
resposta aos desafios da migração e do 
asilo de uma forma eficaz, deve-se 
assegurar que, quando os objetivos 
temáticos são traduzidos em prioridades 
nas regras específicas dos Fundos, tais 
prioridades cubram a utilização adequada 
de cada fundo para estas áreas.

(176) Com vista a maximizar as sinergias 
entre todos os fundos da União para dar 
resposta aos desafios da migração e do 
asilo de uma forma eficaz, deve-se 
assegurar que, quando os objetivos 
temáticos são traduzidos em prioridades 
nas regras específicas dos Fundos, tais 
prioridades cubram a utilização adequada 
de cada fundo para estas áreas. É 
recomendada, se for caso disso, a 
coordenação com o Fundo para o Asilo, a 
Migração e a Integração.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 178

Texto da Comissão Alteração

(178) Com vista a otimizar a utilização 
dos recursos financeiros atribuídos aos 
Estados-Membros no âmbito da política 
de coesão, é necessário permitir que os 
Estados-Membros transfiram a afetação 
dos FEEI para os instrumentos 
estabelecidos ao abrigo do Regulamento 
Financeiro ou ao abrigo de regulamentos 
setoriais específicos.

Suprimido

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 184

Texto da Comissão Alteração

(184) Ao adotar o Regulamento (UE) 
2015/1017 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 25 de junho de 2015 que cria 
o Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos, a Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento e o Portal 
Europeu de Projetos de Investimento –

(184) O Regulamento (UE) 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 25 
de junho de 2015 que cria o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento e o Portal Europeu de 
Projetos de Investimento – Fundo Europeu
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Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos (FEIE) – o objetivo foi 
permitir aos Estados-Membros a utilização 
de FEEI para contribuir para o 
financiamento dos projetos elegíveis
apoiados pela garantia da UE abrangida 
pelo FEIE. Deve ser introduzida uma 
disposição específica para estabelecer os 
termos e condições que permitam uma 
melhor interação e complementaridade, 
que irá facilitar a possibilidade de 
combinar FEEI com produtos financeiros 
do BEI no âmbito da garantia da União ao 
abrigo do FEIE.

para Investimentos Estratégicos (FEIE) –
permitiu aos Estados-Membros a utilização 
de FEEI para contribuir para o 
financiamento dos projetos elegíveis, em 
que o próprio BEI investe, ou em que se 
investe por intermédio do FEI, com o 
apoio da garantia da UE, desde que esses 
projetos cumpram os critérios de 
elegibilidade e os objetivos e princípios 
previstos no quadro jurídico dos 
instrumentos pertinentes e do FEIE. Deve 
ser introduzida uma disposição específica 
para estabelecer os termos e condições que 
permitam uma melhor interação e 
complementaridade, que irá facilitar a 
possibilidade de combinar FEEI com 
produtos financeiros do BEI no âmbito da 
garantia da União ao abrigo do FEIE.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 185-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(185-A) Atendendo ao caráter 
reembolsável dos instrumentos 
financeiros, é necessário que as suas 
modalidades de gestão sejam 
proporcionadas. Deve ser levada a cabo 
uma verificação prévia da elegibilidade do 
beneficiário e do seu projeto pelo 
intermediário financeiro, à luz das 
condições do instrumento financeiro em 
questão.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 188

Texto da Comissão Alteração

(188) A fim de incentivar os investidores 
privados a investir conjuntamente em 
projetos de políticas públicas, deve ser 

(188) A fim de incentivar os investidores 
privados a investir conjuntamente em 
projetos de políticas públicas, deve ser 
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introduzido o conceito de tratamento 
diferenciado dos investidores, o que 
permite, sob condições específicas, que os 
FEEI possam assumir uma posição 
subordinada a um investidor privado e aos 
produtos financeiros do BEI no âmbito da 
garantia da UE ao abrigo do FEIE. Devem 
ser igualmente definidas as condições 
para a aplicação desse tratamento 
diferenciado na execução dos FEEI.

introduzido o conceito de tratamento 
diferenciado dos investidores que operam 
de acordo com o princípio da economia de 
mercado, o que permite, sob condições 
específicas, que os FEEI possam assumir 
posições diferentes em relação a um 
investidor privado e aos produtos 
financeiros do BEI no âmbito da garantia 
da UE ao abrigo do FEIE.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 199

Texto da Comissão Alteração

(199) A fim de garantir uma aplicação 
ampla das opções simplificadas em matéria 
de custos, deve ser estabelecida uma
utilização obrigatória de tabelas dos custos 
unitários, montantes fixos ou taxas fixas 
para as operações abaixo de um 
determinado limiar para o FEDER e o FSE. 
Ao mesmo tempo, deve ser introduzida a 
utilização de projetos de orçamento como 
uma metodologia adicional para determinar 
os custos simplificados.

(199) A fim de garantir uma aplicação 
ampla das opções simplificadas em matéria 
de custos, deve ser estabelecida a
utilização de tabelas dos custos unitários, 
montantes fixos ou taxas fixas para as 
operações abaixo de um determinado 
limiar para o FEDER e o FSE. Ao mesmo 
tempo, deve ser introduzida a utilização de 
projetos de orçamento como uma 
metodologia adicional para determinar os 
custos simplificados.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 199-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(199-A) Em conformidade com as 
recomendações formuladas no 
considerando 10 do Regulamento (UE) n.º 
1296/2013 e de acordo com o artigo 176.º 
do presente regulamento, os Estados-
Membros devem recorrer às opções 
simplificadas em matéria de custos, bem 
como aos financiamentos por montante 
fixo único, a fim de reduzir os encargos 
administrativos e simplificar as regras de 
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atribuição dos fundos.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 200

Texto da Comissão Alteração

(202) A fim de facilitar a aplicação mais 
precoce e mais orientada das opções 
simplificadas em matéria de custos, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado à Comissão no que respeita à 
definição das tabelas dos custos unitários 
ou ao financiamento a uma taxa fixa, ao 
método justo, equitativo e verificável com 
base no qual podem ser estabelecidos, ao 
financiamento com base no cumprimento 
de condições relacionadas com a realização 
de progressos na execução ou à 
concretização dos objetivos dos programas, 
e não nos custos. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, e a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação de atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, tendo 
aqueles sistematicamente acesso às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão incumbidos da elaboração dos 
atos delegados.

(200) A fim de facilitar a aplicação mais 
precoce e mais orientada das opções 
simplificadas em matéria de custos, o 
poder de adotar atos em complemento do 
presente regulamento, em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, deve 
ser delegado na Comissão no que respeita
à definição do tratamento diferenciado de 
investidores e às condições para a sua 
aplicação, à definição das tabelas dos 
custos unitários ou ao financiamento a uma 
taxa fixa, ao método justo, equitativo e 
verificável com base no qual podem ser 
estabelecidos, ao financiamento com base 
no cumprimento de condições relacionadas 
com a realização de progressos na 
execução ou à concretização dos objetivos 
dos programas, e não nos custos. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em especial, e a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
preparação de atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros, tendo 
aqueles sistematicamente acesso às 
reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão incumbidos da elaboração dos 
atos delegados.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 208

Texto da Comissão Alteração

(208) Devem ser especificados em maior 
detalhe as responsabilidades das 
autoridades de gestão relativamente à 
verificação das despesas quando as opções 
simplificadas em matéria de custos 
estiverem a ser utilizadas.

(208) Devem ser especificados em maior 
detalhe as responsabilidades das 
autoridades de gestão relativamente à 
verificação das despesas quando as opções 
simplificadas em matéria de custos 
estiverem a ser utilizadas, nomeadamente 
a possibilidade de as autoridades de 
gestão prolongarem o período de 
transição até ao encerramento do 
programa.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os progressos alcançados na 
realização dos objetivos são acompanhados 
com indicadores de desempenho;

b) Os progressos alcançados na 
realização dos objetivos são acompanhados 
através de indicadores de desempenho, que 
se centram especificamente no impacto ex
post, nos resultados e no valor 
acrescentado da União;

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 62 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso o orçamento seja executado 
em regime de execução partilhada, a 
Comissão e os Estados-Membros 
respeitarão os princípios da boa gestão 
financeira, da transparência e da não 
discriminação, bem como garantem a 
visibilidade da ação da União. Para o 
efeito, a Comissão e os Estados-Membros 

1. Caso o orçamento seja executado 
em regime de execução partilhada, as 
tarefas são levadas a cabo pelos Estados-
Membros e pela Comissão. A Comissão e 
os Estados-Membros respeitam os 
princípios da boa gestão financeira, da 
transparência e da não discriminação e
garantem a visibilidade da ação da União. 
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cumprem as suas respetivas obrigações de 
controlo e auditoria e assumem as 
responsabilidades delas decorrentes, 
estabelecidas no presente regulamento. São 
previstas disposições complementares nas 
regras setoriais.

Para o efeito, a Comissão e os Estados-
Membros cumprem as suas respetivas 
obrigações de controlo e auditoria e 
assumem as responsabilidades delas 
decorrentes, estabelecidas no presente 
regulamento. São previstas disposições 
complementares nas regras setoriais.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 62 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os recursos afetados aos Estados-
Membros em regime de execução 
partilhada podem ser utilizados em 
combinação com operações e instrumentos 
realizados ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º 2015/1017 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de junho de 2015, que cria 
o Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos, a Plataforma Europeia de 
Aconselhamento ao Investimento e o Portal 
Europeu de Projetos de Investimento que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 
e (UE) 1316/2013.

9. Os recursos afetados aos Estados-
Membros em regime de execução 
partilhada podem, em conformidade com 
as regras setoriais aplicáveis, ser 
utilizados em combinação com operações e 
instrumentos realizados ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 2015/1017 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de junho de 2015, que cria o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, a 
Plataforma Europeia de Aconselhamento 
ao Investimento e o Portal Europeu de 
Projetos de Investimento que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) 
1316/2013.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 125

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125 Suprimido

Transferência de recursos para os 
instrumentos previstos no presente 

regulamento ou regulamentos setoriais

Os recursos afetados aos Estados-
Membros em regime de execução 
partilhada podem, a seu pedido, ser 
transferidos para os instrumentos 
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previstos no presente regulamento ou em 
regulamentos setoriais. A Comissão aplica 
esses recursos de acordo com o artigo 
61.º, n.º 1, alínea a) ou c), sempre que 
possível, para o benefício do Estado-
Membro em causa. Além disso, os 
recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de execução partilhada podem, 
a seu pedido, ser utilizados para aumentar 
a capacidade de assunção de riscos pelos 
FEEI. Em tais casos, são aplicáveis as 
regras dos FEEI.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 201 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que forem executados 
instrumentos financeiros em regime de 
execução partilhada com os Estados-
Membros, aplicam-se as regras setoriais 
específicas, sem prejuízo do artigo 208.º, 
n.º 2, parágrafo 2.

3. Sempre que forem executados 
instrumentos financeiros em regime de 
execução partilhada com os Estados-
Membros, aplicam-se as regras setoriais 
específicas.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 208 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os instrumentos 
financeiros estão combinados no âmbito de 
um acordo único com apoio complementar 
a partir do orçamento da União, incluindo 
subvenções, o presente título é aplicável à 
totalidade da medida. Os relatórios devem 
ser apresentados em conformidade com o 
disposto no artigo 242.º.

Nos casos em que os instrumentos 
financeiros estão combinados no âmbito de 
um acordo único com apoio complementar 
a partir do orçamento da União, o presente 
título é aplicável à totalidade da medida. 
Os relatórios devem ser apresentados em 
conformidade com o disposto no artigo 
242.º.

Alteração 31

Proposta de regulamento
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Artigo 208 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de criação de um instrumento 
financeiro para efeitos de aplicação do 
artigo 39.º do Regulamento (UE) n.º 
1303/2013, com uma contribuição de uma 
garantia orçamental da União, é aplicável 
o presente título com exceção do artigo 
201.º, n.º 1. Este instrumento financeiro é 
executado nos termos previstos no artigo 
61.º, n.º 1, alínea c).

Suprimido

Justificação

A gestão e a execução de instrumentos financeiros ao abrigo dos FEIE não devem ser 
confundidas com a gestão e a execução de outros instrumentos financeiros existentes a nível 
da UE. Se tal não for o caso, os beneficiários e destinatários finais ver-se-ão confrontados 
com graves problemas.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 208 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão assegura uma gestão 
harmonizada dos instrumentos financeiros, 
nomeadamente no domínio da 
contabilidade, da comunicação de 
informações, do acompanhamento e da 
gestão do risco financeiro.

3. A Comissão assegura uma gestão 
harmonizada e simplificada dos 
instrumentos financeiros, nomeadamente 
no domínio da contabilidade, da 
comunicação de informações, do 
acompanhamento e da gestão do risco 
financeiro.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 262 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Após a adoção pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho da decisão de 

4. Ao mesmo tempo que o Parlamento 
Europeu e o Conselho adotam uma 
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mobilização do Fundo, a Comissão adota
uma decisão, por meio de um ato de 
execução, que concede a contribuição 
financeira do Fundo e paga-a de imediato e 
de uma só vez ao Estado beneficiário. Se 
tiver sido pago um adiantamento nos 
termos do artigo 4.º-A, só é pago o 
montante restante.

proposta de decisão de mobilização do 
Fundo, a Comissão adota, por meio de um 
ato de execução, uma decisão relativa à 
concessão de uma contribuição 
financeira, que entra em vigor na data em 
que o Parlamento Europeu e o Conselho 
adotam a decisão de mobilização do 
Fundo, e concede a contribuição financeira 
do Fundo e paga-a de imediato e de uma só 
vez ao Estado beneficiário. Se tiver sido 
pago um adiantamento nos termos do 
artigo 4.º-A, só é pago o montante restante.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 264 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 1301/2013
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Investimentos no desenvolvimento 
do potencial endógeno, através do 
investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas, incluindo infraestruturas 
culturais e de turismo sustentável, 
prestação de serviços a empresas, apoio aos 
organismos de investigação e inovação e 
investimento em tecnologias e investigação 
aplicada em empresas;

e) Investimentos no desenvolvimento 
do potencial endógeno, através do 
investimento fixo em equipamentos e 
infraestruturas de pequena escala, 
incluindo infraestruturas culturais e de 
turismo sustentável de pequena escala, 
prestação de serviços a empresas, apoio aos 
organismos de investigação e inovação e 
investimento em tecnologias e investigação 
aplicada em empresas; em casos 
justificados, o âmbito do apoio pode ser 
alargado;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 264 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1301/2013
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao artigo 3.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo:
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«O investimento referido no n.º 1, alínea 
e), deve ser considerado de pequena 
escala se o cofinanciamento do FEDER 
não for superior a 10 000 000 EUR; este 
limite máximo aumenta para 
20 000 000 EUR caso a infraestrutura 
seja considerada património cultural 
mundial na aceção do artigo 1.º da 
Convenção na UNESCO, de 1972, para a 
Proteção do Património Mundial, 
Cultural e Natural.»

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 264 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1301/2013
Artigo 5 – n.º 9 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

«e) Apoiar o acolhimento e a
integração socioeconómica dos migrantes e 
refugiados»

«e) O apoio ao acolhimento e à
integração socioeconómica dos migrantes e 
refugiados sob proteção internacional;»

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 264 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (UE) n.º 1301/2013
Anexo I – quadro sobre infraestruturas sociais

Texto da Comissão

Acolhimento de crianças e 
educação

Pessoas Capacidade das infraestruturas de 
acolhimento de crianças ou de 
educação apoiadas

Saúde Pessoas População abrangida por serviços de 
saúde melhorados

Alojamento Unidades de 
habitação

Habitações reabilitadas

Unidades de 
habitação

Habitações reabilitadas, das quais 
para os migrantes e refugiados (não 
incluindo centros de acolhimento)

Migrantes e refugiados Pessoas Capacidade das infraestruturas de 
apoio aos migrantes e refugiados 
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(exceto habitação)

Alteração

Acolhimento de crianças e 
educação

Pessoas Capacidade das infraestruturas de 
acolhimento de crianças ou de 
educação apoiadas

Saúde Pessoas População abrangida por serviços de 
saúde melhorados

Alojamento Unidades de 
habitação

Habitações reabilitadas

Unidades de 
habitação

Habitações reabilitadas, das quais 
para os migrantes e refugiados sob 
proteção internacional (não 
incluindo centros de acolhimento)

Migrantes e refugiados sob 
proteção internacional

Pessoas Capacidade das infraestruturas de 
apoio aos migrantes e refugiados sob 
proteção internacional (exceto 
habitação)

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 2 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserido o seguinte ponto:

11-A. «Adiantamento reembolsável», um 
empréstimo para um projeto, pago numa 
ou em várias frações, cujas condições de 
reembolso dependem do resultado do 
projeto;

Justificação

Os adiantamentos reembolsáveis são instrumentos amplamente utilizados em vários Estados-
Membros para apoiar projetos em fases iniciais, principalmente no setor da inovação, e têm 
as características dos instrumentos financeiros. Ainda não foram definidos, nem incluídos na 
definição de instrumentos financeiros, tal como consta das disposições comuns e do 
Regulamento Financeiro. Este vazio jurídico deve ser urgentemente colmatado, sobretudo 
num contexto em que os adiantamentos reembolsáveis são explicitamente definidos como 
empréstimos e, portanto, como instrumentos de partilha de riscos no regulamento da UE 
relativo aos auxílios estatais.
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 2 – ponto 31

Texto da Comissão Alteração

(31) «Estratégia macrorregional», um 
quadro integrado que pode ser apoiado, 
nomeadamente, pelos FEEI para fazer face 
a desafios comuns a uma zona geográfica 
delimitada que afetam Estados-Membros e 
países terceiros localizados na mesma zona 
geográfica, os quais beneficiam assim de 
uma cooperação reforçada para a 
realização da coesão económica, social e 
territorial;

(31) «Estratégia macrorregional», um 
quadro integrado compatível com as 
orientações dadas pelo Conselho 
Europeu, que pode ser apoiado, 
nomeadamente, pelos FEEI para fazer face 
a desafios comuns a uma zona geográfica 
delimitada que afetam Estados-Membros e 
países terceiros localizados na mesma zona 
geográfica, os quais beneficiam assim de 
uma cooperação reforçada para a 
realização da coesão económica, social e 
territorial;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 9 – parágrafo 2-A

Texto da Comissão Alteração

«As prioridades estabelecidas para cada um 
dos FEEI nas regras específicas do Fundo 
abrangem, nomeadamente, a utilização 
apropriada de cada Fundo nos domínios da 
migração e do asilo.»

«As prioridades estabelecidas para cada um 
dos FEEI nas regras específicas do Fundo 
abrangem, nomeadamente, a utilização 
apropriada de cada Fundo nos domínios da 
migração e do asilo e asseguram, se for 
caso disso, a coordenação com o Fundo 
para o Asilo, a Migração e a Integração.»

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 30-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6. É inserido o seguinte artigo 30.º-
A:

Suprimido

«Artigo 30.º-A

1. Uma parte da afetação dos FEEI 
de um Estado-Membro pode, a pedido 
desse Estado-Membro e com o acordo da 
Comissão, ser transferida para um ou 
vários instrumentos criados ao abrigo do 
Regulamento Financeiro ou ao abrigo dos 
regulamentos setoriais ou para aumentar 
a capacidade de assunção de riscos dos 
FEIE nos termos do artigo 125.º do 
Regulamento Financeiro. O pedido para 
transferir a afetação dos FEEI deve ser 
apresentado até 30 de setembro.

2. Apenas podem ser transferidas as 
dotações financeiras de exercícios futuros 
no plano financeiro de um programa.

3. O pedido deve ser acompanhado 
de uma proposta de alteração do 
programa ou programas a partir do qual 
será feita a transferência. Devem ser 
introduzidas no programa e no acordo de 
parceria, nos termos do artigo 30.º, n.º 2, 
as correspondentes alterações, 
estabelecendo o montante total 
transferido em cada ano pertinente para a 
Comissão.»  

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 34 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar a capacidade dos agentes 
locais para desenvolver e executar 
operações, incluindo fomentar as suas 
capacidades de gestão de projetos;

a) Reforçar a capacidade dos agentes 
locais para desenvolver e executar 
operações, incluindo fomentar as suas 
capacidades de gestão de projetos, e dos 
potenciais beneficiários finais para 
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preparar e executar projetos;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 34 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Assegurar a visibilidade da 
estratégia, das operações e dos projetos;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 34 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Selecionar as operações e fixar o 
montante do apoio e apresentar as 
propostas ao organismo responsável pela
verificação final da elegibilidade antes da 
aprovação;

f) Selecionar as operações e fixar o 
montante do apoio e, se for caso disso,
apresentar as propostas ao organismo 
responsável pela verificação final da 
elegibilidade antes da aprovação;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 37 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma estimativa dos recursos 
públicos e privados adicionais a receber 
potencialmente pelo instrumento financeiro 
até ao nível do beneficiário final (efeito de 
alavancagem previsto) incluindo, se 
necessário, uma avaliação da necessidade 
e do nível de tratamento diferenciado para 
atrair recursos de contrapartida de 

c) Uma estimativa dos recursos 
públicos e privados adicionais a receber 
potencialmente pelo instrumento financeiro 
até ao nível do beneficiário final (efeito de 
alavancagem previsto);
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investidores privados e/ou uma descrição 
dos mecanismos a utilizar para 
determinar a necessidade e a dimensão 
desse tratamento diferenciado, tal como 
um processo de avaliação competitivo ou 
devidamente independente;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 10 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 37 – n.º 8

Texto em vigor Alteração

b-A) O n.º 8 passa a ter a seguinte 
redação:

«8. Os destinatários finais apoiados 
pelo instrumento financeiro de um FEEI 
também podem receber auxílio de outros 
FEEI a título de um programa ou 
prioridade ou de outro instrumento apoiado 
pelo orçamento da União em conformidade 
com a legislação da União aplicável em 
matéria de auxílios estatais. Neste caso, 
devem ser guardados registos em separado 
para cada fonte de auxílio e o apoio do 
instrumento financeiro de um FEEI deve 
fazer parte de uma operação com despesas 
elegíveis distintas de outras fontes de 
auxílio.»

«8. Os destinatários finais apoiados 
pelo instrumento financeiro de um FEEI 
também podem receber auxílio de outros 
FEEI a título de um programa ou 
prioridade ou de outro instrumento apoiado 
pelo orçamento da União ou do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos, 
em conformidade, se for caso disso, com a 
legislação da União aplicável em matéria 
de auxílios estatais. Neste caso, devem ser 
guardados registos em separado para cada 
fonte de auxílio e o apoio do instrumento 
financeiro de um FEEI deve gerar
despesas elegíveis distintas de outras fontes 
de auxílio.»

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 38 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instrumentos financeiros que 
permitem a combinação de tais 
contribuições com os produtos financeiros 

c) Instrumentos financeiros que 
permitem a combinação de tais 
contribuições com os produtos financeiros 
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do BEI no âmbito do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos.

do BEI no âmbito do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos e de outras 
instituições financeiras referidas no 
artigo 38.º, n.º 4, e em conformidade com 
o artigo 39.º-A.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b) – subalínea i)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 38 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a um banco ou instituição 
financeira de capitais públicos, 
estabelecidos como entidades jurídicas que 
exercem atividades financeiras numa base 
profissional e cumprem todas as condições 
seguintes:

iii) a um banco ou instituição de 
capitais públicos, estabelecidos como 
entidades jurídicas que exercem atividades 
financeiras numa base profissional e 
cumprem todas as condições seguintes:

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b) – subalínea i)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 38 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iii) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– operam sob um mandato de política 
pública atribuído pela autoridade pertinente 
de um Estado-Membro a nível nacional ou 
regional, para exercer atividades de 
desenvolvimento económico contribuindo 
para os objetivos dos FEEI;

– operam sob um mandato de política 
pública atribuído pela autoridade pertinente 
de um Estado-Membro a nível nacional ou 
regional, que deve prever o exercício, no 
âmbito das suas operações, de atividades 
de desenvolvimento económico 
contribuindo para os objetivos dos FEEI;

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b) – subalínea i)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 38 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iii) – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– realizam as suas atividades de 
desenvolvimento em regiões, domínios de 
intervenção e setores para os quais o acesso 
ao financiamento de fontes de mercado não 
está geralmente disponível ou é suficiente;

– realizam, no âmbito das suas 
operações, atividades de desenvolvimento
económico, contribuindo igualmente para 
os objetivos dos FEEI em regiões, 
domínios de intervenção e setores para os 
quais o acesso ao financiamento de fontes 
de mercado não está geralmente disponível 
ou é suficiente;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b) – subalínea i)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 38 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iii) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– operam numa base de não
maximização dos lucros a fim de assegurar 
a sustentabilidade financeira a longo prazo;

– operam sem se centrarem 
essencialmente na maximização dos 
lucros, a fim de assegurar a 
sustentabilidade financeira a longo prazo
das suas operações;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b) – subalínea i)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 38 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iii) – travessão 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– asseguram que esta participação 
direta não proporcione quaisquer 
benefícios diretos ou indiretos no contexto 
das suas atividades comerciais, mediante 
a manutenção de uma contabilidade 
separada, a gestão separada das 
atividades comerciais ou quaisquer outras 
medidas conformes com a legislação 
aplicável;
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b) – subalínea i)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 38 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iii) – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

– estão sujeitos à fiscalização de uma 
autoridade independente, em conformidade 
com a legislação nacional.

– estão sujeitos à fiscalização de uma 
autoridade independente, em conformidade 
com a legislação aplicável.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 11 – alínea b) – subalínea ii)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 38 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao executar o instrumento financeiro, os 
organismos referidos nas alíneas a) a d) do 
primeiro parágrafo devem garantir o 
cumprimento da legislação aplicável, 
incluindo as regras que abrangem os FEEI, 
auxílios estatais, concursos públicos e 
normas pertinentes e legislação aplicável 
sobre prevenção do branqueamento de 
capitais, luta contra o terrorismo, fraude 
fiscal e evasão fiscal. Estes organismos não 
devem fazer uso nem envolver-se em 
estruturas de evasão fiscal, nomeadamente 
regimes de planeamento fiscal agressivo, 
nem em práticas não conformes com os 
critérios de boa governação fiscal, tal como 
estabelecido na legislação da UE ou nas 
recomendações e comunicações da 
Comissão ou em qualquer aviso formal da 
última. Os organismos mencionados não 
devem estar estabelecidos e, relativamente 
à execução das operações financeiras, não 
devem manter relações comerciais com 
entidades constituídas em jurisdições que 
não cooperam com a União em relação à 
aplicação das normas fiscais 
internacionalmente acordadas em matéria 

Ao executar o instrumento financeiro, os 
organismos referidos nas alíneas a) a d) do 
primeiro parágrafo devem respeitar a
legislação aplicável, incluindo as regras 
que abrangem os FEEI, auxílios estatais, 
concursos públicos e normas pertinentes e 
legislação aplicável sobre prevenção do 
branqueamento de capitais, luta contra o 
terrorismo, fraude fiscal e evasão fiscal. 
Estes organismos não devem fazer uso nem 
envolver-se em estruturas de evasão fiscal, 
nomeadamente regimes de planeamento 
fiscal agressivo, nem em práticas não 
conformes com os critérios de boa 
governação fiscal, tal como estabelecido na 
legislação da UE. Os organismos 
mencionados não devem estar 
estabelecidos e, relativamente à execução 
das operações financeiras, não devem 
manter relações comerciais com entidades 
constituídas em jurisdições que não 
cooperam com a União em relação à 
aplicação das normas fiscais 
internacionalmente acordadas em matéria 
de transparência e intercâmbio de 
informações. Estes organismos podem, sob 
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de transparência e intercâmbio de 
informações. Estes organismos podem, sob 
a sua responsabilidade, celebrar acordos 
com intermediários financeiros para a 
execução de operações financeiras. Os 
organismos em causa transpõem os 
requisitos referidos neste número nos seus 
contratos com os intermediários 
financeiros selecionados para participar na 
execução das operações financeiras ao 
abrigo desses acordos.

a sua responsabilidade, celebrar acordos 
com intermediários financeiros para a 
execução de operações financeiras. Os 
organismos em causa transpõem os 
requisitos referidos neste número nos seus 
contratos com os intermediários 
financeiros selecionados para participar na 
execução das operações financeiras ao 
abrigo desses acordos.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem 
utilizar os FEEI como uma contribuição 
para os instrumentos financeiros referidos 
no artigo 38.º, n.º 1, alínea c), a fim de
atrair investimento adicional do setor 
privado.

1. As autoridades de gestão dos
Estados-Membros podem utilizar os FEEI 
como uma contribuição para os 
instrumentos financeiros referidos no 
artigo 38.º, n.º 1, alínea c), se essa 
contribuição tiver por objetivo atrair 
investimento adicional do setor privado e 
continuar a contribuir para os objetivos 
dos FEEI e para a estratégia da União 
para um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição referida no n.º 1 não 
pode exceder 25 % do total do apoio 
fornecido aos beneficiários finais. Nas 
regiões menos desenvolvidas referidas no 
artigo 120.º, n.º 3, alínea b), a contribuição 

2. A contribuição referida no n.º 1 não 
pode exceder 15 % do total do apoio 
fornecido aos beneficiários finais. Nas 
regiões menos desenvolvidas e em 
transição referidas no artigo 120.º, n.º 3, 
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financeira pode exceder 25 % se tal for 
devidamente justificado pela avaliação ex 
ante, mas não pode exceder 50 %. O apoio 
total referido no presente número deve 
incluir o montante total de novos 
empréstimos e empréstimos garantidos, 
bem como investimentos em capital e 
quase-capital fornecidos aos beneficiários 
finais. Os empréstimos garantidos referidos 
no presente número só serão tidos em conta 
na medida em que os recursos dos FEEI 
tenham sido autorizados para contratos de 
garantia calculados com base numa 
avaliação de riscos ex ante prudente 
cobrindo um montante múltiplo de novos 
empréstimos.

alínea b), a contribuição financeira pode 
exceder 15% se tal for devidamente 
justificado pela avaliação ex ante ou pela 
avaliação preparatória realizada pelo BEI 
nos termos do n.º 3 do presente artigo, 
mas não pode exceder 30%. O apoio total 
referido no presente número deve incluir o 
montante total de novos empréstimos e 
empréstimos garantidos, bem como 
investimentos em capital e quase-capital 
fornecidos aos beneficiários finais. Os 
empréstimos garantidos referidos no 
presente número só serão tidos em conta na 
medida em que os recursos dos FEEI 
tenham sido autorizados para contratos de 
garantia calculados com base numa 
avaliação de riscos ex ante prudente 
cobrindo um montante múltiplo de novos 
empréstimos.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A apresentação de relatórios pelas 
autoridades de gestão, nos termos do artigo 
46.º sobre operações que comportam 
instrumentos financeiros ao abrigo do 
presente artigo, deve basear-se nas 
informações mantidas pelo BEI para 
efeitos da sua apresentação de relatórios ao 
abrigo do artigo 16.º, n.ºs 1 e 2 do 
regulamento relativo ao FEIE, 
complementadas pelas informações 
adicionais exigidas nos termos do artigo 
46.º, n.º 2.

4. A apresentação de relatórios pelas 
autoridades de gestão, nos termos do artigo 
46.º sobre operações que comportam 
instrumentos financeiros ao abrigo do 
presente artigo, deve basear-se nas 
informações mantidas pelo BEI para 
efeitos da sua apresentação de relatórios ao 
abrigo do artigo 16.º, n.ºs 1 e 2 do 
regulamento relativo ao FEIE, 
complementadas pelas informações 
adicionais exigidas nos termos do artigo 
46.º, n.º 2. As obrigações decorrentes do 
presente número devem permitir respeitar 
condições uniformes de apresentação de 
relatórios, em conformidade com o 
artigo 46.º, n.º 3, do presente 
regulamento.
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Confiar tarefas de execução a uma 
instituição financeira, que pode abrir uma 
conta fiduciária em seu nome ou em nome 
da autoridade de gestão ou criar um bloco 
financeiro separado na instituição 
financeira para a contribuição do 
programa. No caso de um bloco financeiro 
separado, uma contabilidade separada 
distingue os recursos do programa 
investidos no instrumento financeiro dos 
outros recursos disponíveis na instituição 
financeira. Os ativos detidos nas contas 
bancárias e nesses blocos financeiros 
separados são geridos de acordo com o 
princípio da boa gestão financeira, 
respeitando regras apropriadas em matéria 
prudencial e garantindo suficiente liquidez.

b) Confiar tarefas de execução a um 
organismo, que pode abrir uma conta 
fiduciária em seu nome ou em nome da 
autoridade de gestão ou criar um bloco 
financeiro separado na instituição 
financeira para a contribuição do 
programa. No caso de um bloco financeiro 
separado, uma contabilidade separada 
distingue os recursos do programa 
investidos no instrumento financeiro dos 
outros recursos disponíveis na instituição 
financeira. Os ativos detidos nas contas 
bancárias e nesses blocos financeiros 
separados são geridos de acordo com o 
princípio da boa gestão financeira, 
respeitando regras apropriadas em matéria 
prudencial e garantindo suficiente liquidez.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Ao executar instrumentos 
financeiros previstos no artigo 38.º, n.º 1, 
alínea c), os organismos referidos no n.º 2
do presente artigo devem garantir o 
cumprimento da legislação aplicável, 
incluindo as regras que abrangem os FEEI, 
auxílios estatais, concursos públicos e 
normas pertinentes e legislação aplicável 
sobre prevenção do branqueamento de 
capitais, luta contra o terrorismo, fraude 
fiscal e evasão fiscal. Estes organismos não 
devem fazer uso nem envolver-se em 

6. Ao executar instrumentos 
financeiros previstos no artigo 38.º, n.º 1, 
alínea c), os organismos referidos no n.º 5
do presente artigo devem respeitar a
legislação aplicável, incluindo as regras 
que abrangem os FEEI, auxílios estatais, 
concursos públicos e normas pertinentes e 
legislação aplicável sobre prevenção do 
branqueamento de capitais, luta contra o 
terrorismo, fraude fiscal e evasão fiscal. 
Estes organismos não devem fazer uso nem 
envolver-se em estruturas de evasão fiscal, 
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estruturas de evasão fiscal, nomeadamente 
regimes de planeamento fiscal agressivo, 
nem em práticas não conformes com os 
critérios de boa governação fiscal, tal como 
estabelecido na legislação da UE ou nas 
recomendações e comunicações da 
Comissão ou em qualquer aviso formal da 
última. Os organismos mencionados não 
devem estar estabelecidos e, relativamente 
à execução das operações financeiras, não 
devem manter relações comerciais com 
entidades constituídas em jurisdições que 
não cooperam com a União em relação à 
aplicação das normas fiscais 
internacionalmente acordadas em matéria 
de transparência e intercâmbio de 
informações. Estes organismos podem, sob 
a sua responsabilidade, celebrar acordos 
com intermediários financeiros para a 
execução de operações financeiras. Os 
organismos em causa transpõem os 
requisitos referidos neste número nos seus 
contratos com os intermediários 
financeiros selecionados para participar na 
execução das operações financeiras ao 
abrigo desses acordos.

nomeadamente regimes de planeamento 
fiscal agressivo, nem em práticas não 
conformes com os critérios de boa 
governação fiscal, tal como estabelecido na 
legislação da UE. Os organismos 
mencionados não devem estar 
estabelecidos e, relativamente à execução 
das operações financeiras, não devem 
manter relações comerciais com entidades 
constituídas em jurisdições que não 
cooperam com a União em relação à 
aplicação das normas fiscais 
internacionalmente acordadas em matéria 
de transparência e intercâmbio de 
informações. Estes organismos podem, sob 
a sua responsabilidade, celebrar acordos 
com intermediários financeiros para a 
execução de operações financeiras. Os 
organismos em causa transpõem os 
requisitos referidos neste número nos seus 
contratos com os intermediários 
financeiros selecionados para participar na 
execução das operações financeiras ao 
abrigo desses acordos.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Ao executarem fundos de fundos, 
os organismos referidos no n.º 2 do 
presente artigo, podem também confiar 
parte dessa execução a intermediários 
financeiros, desde que garantam sob sua 
responsabilidade que esses intermediários 
financeiros preenchem os critérios 
previstos no artigo 201.º, n.º 4 e artigo 
202.º, n.ºs 1 e 2 do Regulamento 
Financeiro. Os intermediários financeiros 
são selecionados com base num 
procedimento aberto, transparente, 

7. Ao executarem fundos de fundos, 
os organismos referidos no n.º 5 do 
presente artigo podem também confiar 
parte dessa execução a intermediários 
financeiros, desde que garantam sob sua 
responsabilidade que esses intermediários 
financeiros preenchem os critérios 
previstos no artigo 201.º, n.º 4 e artigo 
202.º, n.ºs 1 e 2 do Regulamento
Financeiro. Os intermediários financeiros 
são selecionados com base num 
procedimento aberto, transparente, 
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proporcionado e não discriminatório, que 
evite conflitos de interesses.

proporcionado e não discriminatório, que 
evite conflitos de interesses.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se as autoridades de gestão 
contribuírem com recursos dos programas 
dos FEEI para um instrumento existente ao 
abrigo do artigo 38.º, n.º 1, cujo gestor de 
fundos já foi selecionado pelo BEI, 
instituições financeiras internacionais de 
que um Estado-Membro seja acionista, ou 
um banco ou instituição financeira de 
capitais públicos, estabelecidos como uma 
entidade jurídica que exerce atividades 
financeiras numa base profissional e 
cumpre as condições previstas no artigo 
38.º, n.º 4, alínea b), subalínea iii), devem 
confiar as tarefas de execução a este gestor 
de fundos através da adjudicação de um 
contrato direto.

8. Se as autoridades de gestão 
contribuírem com recursos dos programas 
dos FEEI para um instrumento existente ao 
abrigo do artigo 38.º, n.º 1, cujo gestor de 
fundos ou intermediário financeiro já foi 
selecionado pelo BEI, instituições 
financeiras internacionais de que um 
Estado-Membro seja acionista, ou um 
banco ou instituição financeira de capitais 
públicos, estabelecidos como uma entidade 
jurídica que exerce atividades financeiras 
numa base profissional e cumpre as 
condições previstas no artigo 38.º, n.º 4, 
alínea b), subalínea iii), devem confiar as 
tarefas de execução a este gestor de fundos
ou intermediário financeiro através da 
adjudicação de um contrato direto.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. No caso de instrumentos 
financeiros referidos no artigo 38.º, n.º 1, 
alínea c), que assumam a forma de um 
instrumento de garantia, os FEEI podem 
contribuir para tranches júnior e/ou 
mezzanine das carteiras de empréstimos 
igualmente cobertas pela garantia da União 

12. No caso de instrumentos 
financeiros referidos no artigo 38.º, n.º 1, 
alínea c), que assumam a forma de um 
instrumento de garantia, os Estados-
Membros podem decidir que os FEEI 
contribuem, se for caso disso, para 
diferentes tranches das carteiras de 
empréstimos igualmente cobertas pela 
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ao abrigo do FEIE. garantia da União ao abrigo do FEIE. Os 
recursos que sejam reembolsados aos 
instrumentos financeiros a partir de 
investimentos ou da disponibilização de 
recursos autorizados para contratos de 
garantia, incluindo reembolsos em capital 
e receitas e outros ganhos ou lucros, 
como juros, prémios de garantias, 
dividendos, mais-valias, ou outras receitas 
provenientes de investimentos, resultantes 
da contribuição dos FEEI, devem ser 
reutilizados em conformidade com os 
objetivos dos respetivos FEEI para apoiar 
ações e beneficiários finais que se 
coadunem com o programa ou programas 
a partir dos quais as contribuições são 
efetuadas.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 39-A – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. No que respeita ao FEDER, ao 
FSE, ao Fundo de Coesão e ao FEAMP, 
pode ser estabelecida uma prioridade 
separada, e relativamente ao FEADER, um 
tipo separado de operação, com uma taxa 
de cofinanciamento até 100 % num 
programa para apoiar as operações 
executadas através dos instrumentos 
financeiros referidos no artigo 38.º, n.º 1, 
alínea c).

13. No que respeita ao FEDER, ao 
FSE, ao Fundo de Coesão e ao FEAMP, 
pode ser estabelecida uma prioridade 
separada, e relativamente ao FEADER, um 
tipo separado de operação, com uma taxa 
de cofinanciamento fixada em função da 
determinação das taxas de 
cofinanciamento prevista no artigo 120.º, 
n.º 3, com um aumento máximo de 15% 
num programa para apoiar as operações 
executadas através dos instrumentos 
financeiros referidos no artigo 38.º, n.º 1, 
alínea c).

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O BEI ou outras instituições financeiras 
internacionais de que um Estado-Membro 
seja acionista fornecem às autoridades 
designadas relatórios de controlo com cada 
pedido de pagamento. Estes organismos 
devem igualmente fornecer à Comissão e 
às autoridades designadas um relatório de 
auditoria anual elaborado pelos seus 
auditores externos.

O BEI ou outras instituições financeiras 
internacionais de que um Estado-Membro 
seja acionista fornecem, até 30 de junho de 
cada ano civil, às autoridades designadas 
relatórios de controlo e de desempenho 
relativos a cada pedido de pagamento e 
com a indicação do nível do reembolso 
aos beneficiários finais no ano civil 
anterior. Estes organismos devem 
igualmente fornecer à Comissão e às 
autoridades designadas um relatório de 
auditoria anual elaborado pelos seus 
auditores externos.

Justificação

O BEI e outras instituições financeiras devem ter responsabilidades no que respeita à 
concretização dos resultados, devendo apresentar relatórios de desempenho dos instrumentos 
financeiros ao abrigo dos FEIE por eles geridos, à semelhança do que é exigido aos 
beneficiários de subvenções ou a outros gestores de instrumentos financeiros ao abrigo dos 
FEIE.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar um ato 
de execução relativo aos modelos dos 
relatórios de controlo e dos relatórios de 
auditoria anual do primeiro parágrafo deste 
número.

A Comissão fica habilitada a adotar um ato 
de execução relativo aos modelos dos 
relatórios de controlo e dos relatórios de 
auditoria anual do terceiro parágrafo deste 
número.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 14 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)



AD\1123920PT.docx 37/56 PE597.458v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

O Tribunal de Contas Europeu deve 
realizar auditorias de resultados ao BEI 
ou a outras instituições financeiras de que 
um Estado-Membro seja acionista no 
contexto dos instrumentos financeiros por 
eles executados que envolvam recursos do 
orçamento da União.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c)

Texto em vigor Alteração

15-A. No artigo 41.º, n.º 1, a alínea c) 
passa a ter a seguinte redação:

c) Os pedidos de pagamento intercalar 
subsequentes, apresentados durante o 
período de elegibilidade, só podem ser 
feitos:

«c) O segundo pedido de pagamento 
intercalar e os pedidos subsequentes, 
apresentados durante o período de 
elegibilidade, só podem ser feitos quando 
pelo menos 60 % do montante incluído no 
anterior pedido de pagamento intercalar 
tiver sido gasto como despesa elegível na 
aceção do artigo 42.º, n.º 1, alíneas a), b) 
e d).»

i) no que se refere ao segundo 
pedido de pagamento intercalar, quando 
pelo menos 60 % do montante incluído no 
primeiro pedido de pagamento intermédio 
tiver sido gasto como despesa elegível na 
aceção do artigo 42.º, n.º 1, alíneas a), b) 
e d);

ii) no que se refere ao terceiro pedido 
de pagamento intercalar e aos pedidos 
subsequentes, quando pelo menos 85 % 
dos montantes incluídos nos pedidos de 
pagamentos intermédios anteriores 
tiverem sido gastos como despesa elegível, 
na aceção do artigo 42.º, n.º 1, alíneas a), 
b) e d);
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Justificação

Propõe-se a redução de 85 para 60 % do limite aplicado à terceira tranche e às tranches 
subsequentes, na medida em que é um dos fatores que influenciam a falta de fundos a meio da 
execução de instrumentos financeiros nacionais. Esta alteração permitirá aumentar a 
eficiência da operação do fundo de fundos, aliviar a pressão sobre os orçamentos nacionais 
(uma vez que os pagamentos para estes fundos são efetuados ex ante pela autoridade de 
gestão) e assegurar um bom processo de execução, com menor risco de interrupções a meio 
do processo.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 15-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 42 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

15-B. No artigo 42.º, n.º 3, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

No caso de instrumentos à base de capital 
próprio para empresas, referidos no artigo 
37.º, n.º 4, para os quais o acordo de 
financiamento mencionado no artigo 38.º, 
n.º 7, alínea b) tenha sido celebrado antes 
de 31 de dezembro de 2017, que até ao 
termo do período de elegibilidade tenham 
investido pelo menos 55 % dos recursos do 
programa autorizados no acordo de 
financiamento pertinente, um montante 
limitado de pagamentos para investimentos 
aos destinatários finais, a pagar num prazo 
não superior a quatro anos após o termo do 
período de elegibilidade, podem ser 
considerados despesas elegíveis se forem 
pagos através de uma conta de garantia 
bloqueada, especificamente criada para o 
efeito, desde que sejam respeitadas as 
normas relativas aos auxílios estatais e 
sejam preenchidas todas as condições 
seguidamente estabelecidas.

«No caso de instrumentos à base de capital 
próprio para empresas, referidos no artigo 
37.º, n.º 4, para os quais o acordo de 
financiamento mencionado no artigo 38.º, 
n.º 7, alínea b) tenha sido celebrado antes 
de 31 de dezembro de 2018, que até ao 
termo do período de elegibilidade tenham 
investido pelo menos 55 % dos recursos do 
programa autorizados no acordo de 
financiamento pertinente, um montante 
limitado de pagamentos para investimentos 
aos destinatários finais, a pagar num prazo 
não superior a quatro anos após o termo do 
período de elegibilidade, podem ser 
considerados despesas elegíveis se forem 
pagos através de uma conta de garantia 
bloqueada, especificamente criada para o 
efeito, desde que sejam respeitadas as 
normas relativas aos auxílios estatais e 
sejam preenchidas todas as condições 
seguidamente estabelecidas.»

Alteração 69

Proposta de regulamento
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Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 16
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 42 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«Quando forem cobrados os custos e as 
taxas de gestão referidos no n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea d), e no n.º 2 do presente 
artigo pelo organismo que executa o fundo 
de fundos ou pelos organismos que 
executam os instrumentos financeiros nos 
termos do artigo 38.º, n.º 1, alínea c), e do 
artigo 38.º, n.º 4, alíneas a) e b), aqueles 
não devem exceder os limiares definidos 
no ato delegado referido no n.º 6 do 
presente artigo. Considerando que os 
custos de gestão devem incluir custos 
diretos ou indiretos reembolsados contra 
comprovativo de despesa, as taxas de 
gestão referem-se a um preço acordado por 
serviços prestados fixado mediante 
concurso de mercado, se aplicável. Os 
custos e as taxas de gestão devem basear-se 
num método de cálculo baseado no 
desempenho.»

«Quando forem cobrados os custos e as 
taxas de gestão referidos no n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea d), e no n.º 2 do presente 
artigo pelo organismo que executa o fundo 
de fundos ou pelos organismos que 
executam os instrumentos financeiros nos 
termos do artigo 38.º, n.º 1, alínea c), e do 
artigo 38.º, n.º 4, alíneas a), b) e c), aqueles 
não devem exceder os limiares definidos 
no ato delegado referido no n.º 6 do 
presente artigo. Considerando que os 
custos de gestão devem incluir custos 
diretos ou indiretos reembolsados contra 
comprovativo de despesa, as taxas de 
gestão referem-se a um preço acordado por 
serviços prestados fixado mediante 
concurso de mercado, se aplicável. Os 
custos e as taxas de gestão devem basear-se 
num método de cálculo baseado no 
desempenho.»

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 17
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 43-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O apoio dos FEEI aos instrumentos 
financeiros investidos em beneficiários 
finais e as receitas e outros ganhos ou 
lucros, como juros, prémios de garantias, 
dividendos, mais-valias, ou outras receitas 
provenientes de investimentos, resultantes 
do apoio dos FEEI, podem ser reutilizados 
para o tratamento diferenciado de 
investidores privados, bem como do BEI 
quando for utilizada a garantia da UE nos 
termos do Regulamento (UE) 2015/1017. 
Esse tratamento diferenciado deve ser 

1. O apoio dos FEEI aos instrumentos 
financeiros investidos em beneficiários 
finais e as receitas e outros ganhos ou 
lucros, como juros, prémios de garantias, 
dividendos, mais-valias, ou outras receitas 
provenientes de investimentos, resultantes 
do apoio dos FEEI, podem ser reutilizados 
para o tratamento diferenciado de 
investidores que operam de acordo com o 
princípio da economia de mercado, bem 
como do BEI quando for utilizada a 
garantia da UE nos termos do Regulamento 
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justificado pela necessidade de atrair 
recursos de contrapartes privadas.

(UE) 2015/1017. Esse tratamento 
diferenciado deve ser justificado pela 
necessidade de atrair recursos de 
contrapartes privadas e mobilizar fundos 
públicos.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 17
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 43-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A necessidade e o nível de 
tratamento diferenciado, tal como referido 
no n.º 1, devem ser estabelecidos na 
avaliação ex ante.

Suprimido

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 17
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 43-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O tratamento diferenciado não deve 
exceder o necessário para criar os 
incentivos para atrair recursos de 
contrapartes privadas. Além disso, não 
deve conduzir a uma sobrecompensação 
dos investidores privados e do BEI quando 
for utilizada a garantia da UE nos termos 
do Regulamento (UE) 2015/1017. O 
alinhamento de juros deve ser assegurado 
através de uma partilha adequada do risco e 
do lucro.

3. O tratamento diferenciado não deve 
exceder o necessário para criar os 
incentivos para atrair recursos de 
contrapartes privadas. Além disso, não 
deve conduzir a uma sobrecompensação 
dos investidores que operam de acordo 
com o princípio da economia de mercado
e do BEI quando for utilizada a garantia da 
UE nos termos do Regulamento (UE) 
2015/1017. O alinhamento de juros deve 
ser assegurado através de uma partilha 
adequada do risco e do lucro.

Justificação

É fundamental que os bancos de fomento nacionais e regionais também sejam abrangidos 
pelo presente regulamento. Na Alemanha, por exemplo, os instrumentos financeiros são 
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tratados quase exclusivamente por intermédio de bancos de fomento. A proposta da 
Comissão apenas menciona os «investidores privados» (ao fazer referência ao novo conceito 
de «auxílios estatais»), enquanto o anterior regulamento também mencionava explicitamente 
os «investidores públicos que operam de acordo com o princípio da economia de mercado».

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 17
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 43-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O tratamento diferenciado de 
investidores privados não prejudica as 
regras relativas aos auxílios estatais da 
União.

4. O tratamento diferenciado de 
investidores que operam de acordo com o 
princípio da economia de mercado não 
prejudica as regras relativas aos auxílios 
estatais da União.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 17
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 43 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 149.º, em complemento do presente 
regulamento, no que diz respeito à 
definição de tratamento diferenciado de 
investidores e às condições 
pormenorizadas para a aplicação do 
tratamento diferenciado de investidores.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 18
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 44 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Se for caso disso, para cobrir as 
perdas no valor nominal da contribuição 
dos FEEI para o instrumento financeiro 
resultantes de juros negativos, se tais 
perdas ocorrerem apesar da gestão de 
tesouraria ativa por parte dos organismos 
que executam os instrumentos 
financeiros.

b) Se for caso disso, para cobrir as 
perdas no valor nominal da contribuição 
dos FEEI para o instrumento financeiro 
resultantes de juros negativos, se tais 
perdas ocorrerem apesar da gestão de 
tesouraria ativa.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 21
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 57 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

21. No artigo 57.º, é suprimido o n.º 3; Suprimido

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 58 – n.º 1 – alínea f)

Texto em vigor Alteração

a-A) A alínea f) passa a ter a seguinte 
redação:

f) Ações de divulgação de 
informações, apoio à criação de redes, 
realização de ações de comunicação, 
sensibilização e promoção da cooperação e 
intercâmbio de experiências, inclusive com 
os países terceiros;

«f) Ações de divulgação de 
informações, apoio à criação de redes, 
realização de ações de comunicação sobre 
os resultados e os avanços alcançados 
com o apoio dos FEEI, sensibilização e 
promoção da cooperação e intercâmbio de 
experiências, inclusive com os países 
terceiros;»
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 23 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 59 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserido o seguinte número:

«1-B. 0,25 % do montante destinado à 
prestação de assistência técnica deve ser 
usado para levar a cabo atividades de 
comunicação visando sensibilizar e 
informar os cidadãos sobre os resultados 
e os avanços dos projetos apoiados pelos 
FEEI; essas atividades de comunicação 
devem prosseguir durante quatro anos 
após a conclusão do projeto, quando os 
seus resultados forem claramente 
visíveis.»

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 23-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 61 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

23-A. No artigo 61.º, n.º 1, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

O presente artigo é aplicável às operações 
que geram receita líquida após a sua 
conclusão. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «receita líquida» as entradas 
em caixa pagas diretamente pelos 
utilizadores de bens ou serviços prestados 
pela operação, tais como taxas suportadas 
diretamente pela utilização de 
infraestruturas, a venda ou aluguer de 
terrenos ou edifícios, ou os pagamentos por 
serviços menos os eventuais custos 
operacionais e os custos de substituição de 
equipamento de vida curta incorridos 
durante o período correspondente. As 

«O presente artigo é aplicável às operações 
que geram receita líquida após a sua 
conclusão. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por «receita líquida» as entradas 
em caixa pagas diretamente pelos 
utilizadores de bens ou serviços prestados 
pela operação, tais como taxas suportadas 
diretamente pela utilização de 
infraestruturas, a venda ou aluguer de 
terrenos ou edifícios, ou os pagamentos por 
serviços menos os eventuais custos 
operacionais e os custos de substituição de 
equipamento de vida curta incorridos 
durante o período correspondente. As 
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poupanças nos custos operacionais geradas 
pela operação são tratadas como receita 
líquida, a menos que sejam 
contrabalançadas por uma redução idêntica 
nas subvenções de exploração.

poupanças nos custos operacionais geradas 
pela operação, com exceção das 
poupanças nos custos resultantes da 
aplicação de medidas de eficiência 
energética, são tratadas como receita 
líquida, a menos que sejam 
contrabalançadas por uma redução idêntica 
nas subvenções de exploração.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=PT)

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 25 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 65 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Uma operação pode receber apoio 
de um ou vários FEEI ou de um ou vários 
programas e de outros instrumentos da 
União, desde que a despesa declarada no 
pedido de pagamento para um dos FEEI 
não receba apoio de outro Fundo ou 
instrumento da União, nem apoio do
mesmo Fundo no âmbito de outro 
programa. O montante das despesas a 
inscrever no pedido de pagamento de um 
FEEI pode ser calculado para cada FEEI 
numa base proporcional de acordo com o 
documento que indica as condições de 
apoio.

11. Uma operação pode receber apoio 
de um ou vários FEEI ou de um ou vários 
programas e de outros instrumentos da 
União, desde que a despesa declarada no 
pedido de pagamento para um dos FEEI 
esteja relacionada com um apoio distinto 
do apoio de outro Fundo ou instrumento da 
União ou do apoio do mesmo Fundo no 
âmbito de outro programa. O montante das 
despesas a inscrever no pedido de 
pagamento de um FEEI pode ser calculado 
para cada FEEI numa base proporcional de 
acordo com o documento que indica as 
condições de apoio.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 26 – alínea a) – subalínea ii)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 67 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Financiamento que não está 
relacionado com os custos das operações 
pertinentes mas que tem por base o 

e) Financiamento que não está 
relacionado com os custos das operações 
pertinentes mas que tem por base o 



AD\1123920PT.docx 45/56 PE597.458v02-00

PT

cumprimento de condições relacionadas 
com a realização de progressos na 
implementação ou a consecução de 
objetivos dos programas. As modalidades 
detalhadas relativas às condições de 
financiamento e à respetiva aplicação serão 
definidas em atos delegados adotados em 
conformidade com a habilitação prevista 
no n.º 5.

cumprimento de condições relacionadas 
com a realização de progressos na 
implementação ou a consecução de 
objetivos dos programas. As modalidades 
detalhadas relativas às condições de 
financiamento e à respetiva aplicação serão 
definidas em atos delegados adotados em 
conformidade com a habilitação prevista 
no n.º 5-A.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 26 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 67 – n.º 2-A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente número está sujeito às 
disposições transitórias constantes do 
artigo 152.º, n.º 4.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 26 – alínea c) – subalínea ii)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 67 – n.º 5 – parágrafo 2-A

Texto da Comissão Alteração

ii) É aditado o seguinte parágrafo: ii) É aditado o seguinte número:

«A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 149.º
relativo à definição de tabelas de custos 
unitários ou de financiamento a uma taxa 
fixa referidos no n.º 1, primeiro parágrafo, 
alíneas b) e d), os métodos conexos 
referidos no presente número, primeiro 
parágrafo, alínea a) e a forma de apoio 
referida no n.º 1, primeiro parágrafo, alínea 
e).»

«5-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 149.º, 
em complemento do presente 
regulamento, no que diz respeito à 
definição de tabelas de custos unitários ou 
de financiamento a uma taxa fixa referidos 
no n.º 1, primeiro parágrafo, alíneas b) e d), 
aos métodos conexos referidos no n.º 5, 
alínea a), e à forma de apoio referida no n.º 
1, primeiro parágrafo, alínea e).»
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Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 29 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 70 – n.º 1-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«1-A. As operações relativas à prestação 
de serviços aos cidadãos ou empresas, que 
abrangem a totalidade do território de um 
Estado-Membro devem ser consideradas 
como localizadas em todas as zonas dos 
programas num Estado-Membro. Nesses 
casos, as despesas devem ser afetadas 
proporcionalmente às zonas dos programas 
em causa, com base noutros critérios 
objetivos que não a dotação orçamental 
para as zonas dos programas.»

«1-A. As operações relativas à prestação 
de serviços aos cidadãos ou empresas, que 
abrangem a totalidade do território de um 
Estado-Membro devem ser consideradas 
como localizadas em todas as zonas dos 
programas num Estado-Membro. Nesses 
casos, as despesas devem ser afetadas 
proporcionalmente às zonas dos programas 
em causa, com base em critérios 
objetivos.»

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 29 – alínea c)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 70 – parágrafo 2-A

Texto da Comissão Alteração

«2-A. No que respeita aos Fundos e ao 
FEAMP, se as operações executadas fora 
da zona do programa em conformidade 
com o n.º 2 tiverem benefícios tanto fora 
como dentro da zona do programa, as 
despesas serão afetadas proporcionalmente 
a essas zonas, com base noutros critérios 
objetivos que não a dotação orçamental 
para as zonas dos programas.»

«2-A. No que respeita aos Fundos e ao 
FEAMP, se as operações executadas fora 
da zona do programa em conformidade 
com o n.º 2 tiverem benefícios tanto fora 
como dentro da zona do programa, as 
despesas serão afetadas proporcionalmente 
a essas zonas, com base em critérios 
objetivos.»

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 36
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 98 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

«O FEDER e o FSE podem financiar, com 
caráter complementar, e até um limite de 
10 % do financiamento da União para cada 
eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras aplicáveis a 
esse Fundo, desde que essa despesa seja 
necessária para a execução satisfatória da 
operação e esteja diretamente ligada à 
operação.»

«O FEDER e o FSE podem financiar, com 
caráter complementar, e até um limite de 
10 % do financiamento da União para cada 
eixo prioritário de um programa 
operacional, parte de uma operação cuja 
despesa seja elegível para apoio de outro 
Fundo com base nas regras de 
elegibilidade aplicáveis a esse Fundo, 
desde que essa despesa seja necessária para 
a execução satisfatória da operação e esteja 
diretamente ligada à operação.◄5

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 37 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 102 – n.º 6-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a avaliação dos peritos independentes 
não for notificada à Comissão no prazo de 
6 meses a contar da apresentação dessa 
informação aos peritos independentes ou se 
a avaliação pertinente for negativa, a 
despesa correspondente será retirada e a 
declaração de despesas corrigida em 
conformidade.

Uma avaliação dos peritos independentes 
deve ser apresentada no prazo de 
seis meses a contar da apresentação dessa 
informação aos peritos independentes. Se 
essa avaliação não for notificada à 
Comissão no prazo de três meses a contar 
da sua apresentação ou se a avaliação 
pertinente for negativa, a despesa 
correspondente será retirada e a declaração 
de despesas corrigida em conformidade.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 39
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

39. Ao artigo 105.º, n.º 2, é suprimida a 
segunda frase;

39. No artigo 105.º, n.º 2, a segunda 
frase passa a ter a seguinte redação:



PE597.458v02-00 48/56 AD\1123920PT.docx

PT

«As realizações e os resultados de um 
plano de ação conjunto só podem dar 
lugar a reembolso se tiverem sido 
alcançados após a data da decisão de 
aprovação do plano de ação conjunto a 
que se refere o artigo 107.º e antes do 
termo do período de execução previsto 
nessa decisão.»

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 40 – alínea c)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 106 – parágrafo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Uma descrição dos projetos ou dos 
tipos de projetos visados, juntamente com 
os objetivos intermédios, se for caso disso, 
e as metas para as realizações e os 
resultados associados aos indicadores 
comuns por eixo prioritário, se for o caso.

(3) Uma descrição dos projetos ou dos 
tipos de projetos visados, juntamente com 
os objetivos intermédios, se for caso disso, 
e as metas para as realizações e os 
resultados associados aos indicadores 
comuns e específicos por eixo prioritário, 
se for o caso.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 40 – alínea d)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 106 – parágrafo 1 – n.ºs 6 e 7

Texto da Comissão Alteração

d) Os n.ºs 6 e 7 são suprimidos. Suprimido

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 40 – alínea e-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 106 – parágrafo 1 – n.º 8 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-A) É aditada a seguinte alínea:

«c-A) as disposições sobre a divulgação 
de informações e a comunicação sobre o 
plano de ação conjunto e os Fundos;»

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 46
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 115 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As regras relativas às medidas de 
informação e comunicação junto do 
público e às medidas de informação 
destinadas aos potenciais beneficiários e 
beneficiários constam do anexo XII.

3. As regras relativas às medidas de 
informação, comunicação e visibilidade
junto do público e às medidas de 
informação destinadas aos potenciais 
beneficiários e beneficiários constam do 
anexo XII.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 47 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 119 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante dos Fundos concedido para 
assistência técnica não pode ser superior a 
4 % do montante total dos Fundos 
atribuído aos programas operacionais no 
momento da adoção num Estado-Membro 
dos programas operacionais do 
Investimento para o Objetivo de Emprego 
e Crescimento.

O montante dos Fundos concedido para 
assistência técnica não pode ser superior a 
4 % do montante total dos Fundos 
atribuído aos programas operacionais no 
momento da adoção num Estado-Membro 
dos programas operacionais do 
Investimento para o Objetivo de Emprego 
e Crescimento. 0,25 % desse montante 
destina-se a atividades de informação e 
comunicação, a nível do programa e do 
projeto e quando adequado, como previsto 
no artigo 59.º.
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Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 59-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 148 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

59-A. No artigo 148.º, o n.º 1 passa a ter 
a seguinte redação:

«1. As operações cujas despesas 
elegíveis totais não excedam 200 000 EUR 
para o FEDER e o Fundo de Coesão, 150 
000 EUR para o FSE ou 100 000 EUR para 
o FEAMP, não podem ser sujeitas a mais 
do que uma auditoria, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, antes da 
apresentação das contas do exercício 
contabilístico em que a operação em causa 
é concluída. As outras operações não 
podem ser sujeitas a mais do que uma 
auditoria por exercício contabilístico, pela 
autoridade de auditoria ou pela Comissão, 
antes da apresentação das contas do 
exercício contabilístico em que a operação 
em causa é concluída. As operações não 
devem ser sujeitas a uma auditoria da 
Comissão ou da autoridade de auditoria 
num ano em que já tenha sido realizada 
uma auditoria pelo Tribunal de Contas 
Europeu, desde que os resultados do 
trabalho de auditoria realizado pelo 
Tribunal de Contas Europeu para as 
referidas operações possam ser utilizados 
pela autoridade de auditoria ou pela 
Comissão para efeitos de cumprimento das 
suas respetivas funções.»

«1. As operações cujas despesas 
elegíveis totais não excedam 300 000 EUR 
para o FEDER e o Fundo de Coesão, 200 
000 EUR para o FSE ou 150 000 EUR para 
o FEAMP, não podem ser sujeitas a mais 
do que uma auditoria, pela autoridade de 
auditoria ou pela Comissão, antes da 
apresentação das contas do exercício 
contabilístico em que a operação em causa 
é concluída. As outras operações não 
podem ser sujeitas a mais do que uma 
auditoria por exercício contabilístico, pela 
autoridade de auditoria ou pela Comissão, 
antes da apresentação das contas do 
exercício contabilístico em que a operação 
em causa é concluída. As operações não 
devem ser sujeitas a uma auditoria da 
Comissão ou da autoridade de auditoria 
num ano em que já tenha sido realizada 
uma auditoria pelo Tribunal de Contas 
Europeu, desde que os resultados do 
trabalho de auditoria realizado pelo 
Tribunal de Contas Europeu para as 
referidas operações possam ser utilizados 
pela autoridade de auditoria ou pela 
Comissão para efeitos de cumprimento das 
suas respetivas funções.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=PT)

Justificação

Trata-se de aumentar os limites abaixo dos quais as operações deixam de ser sujeitas a mais 
de uma auditoria (auditoria única) antes da apresentação das contas que incluem as 
despesas finais.
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 59-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 149 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

59-B. No artigo 149.º, o n.º 2 passa a ter 
a seguinte redação:

«2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 5.º, n.º 3, no artigo 12.º, 
segundo parágrafo, no artigo 22.º, n.º 7, 
quarto parágrafo, no artigo 37.º, n.º 13, no 
artigo 38.º, n.º 4, terceiro parágrafo, no 
artigo 40.º, n.º 4, no artigo 41.º, n.º 3, no 
artigo 42.º, n.º 1, segundo parágrafo, no 
artigo 42.º, n.º 6, no artigo 61.º, n.º 3, 
segundo, terceiro, quarto e sétimo 
parágrafos, no artigo 63.º, n.º 4, no artigo 
64.º, n.º 4, no artigo 68.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, no artigo 101.º, quarto 
parágrafo, no artigo 122.º, n.º 2, quinto 
parágrafo, no artigo 125.º, n.º 8, primeiro 
parágrafo, no artigo 125.º, n.º 9, no artigo 
127.º, n.ºs 7 e 8, e no artigo 144.º, n.º 6, é 
conferido à Comissão a partir de 21 de 
dezembro de 2013 e até 31 de dezembro de 
2020.»

«2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 5.º, n.º 3, no artigo 12.º, 
segundo parágrafo, no artigo 22.º, n.º 7, 
quarto parágrafo, no artigo 37.º, n.º 13, no 
artigo 38.º, n.º 4, terceiro parágrafo, no 
artigo 40.º, n.º 4, no artigo 41.º, n.º 3, no 
artigo 42.º, n.º 1, segundo parágrafo, no 
artigo 42.º, n.º 6, no artigo 43.º-A, n.º 4-A, 
no artigo 61.º, n.º 3, segundo, terceiro, 
quarto e sétimo parágrafos, no artigo 63.º, 
n.º 4, no artigo 64.º, n.º 4, no artigo 67.º, 
n.º 5-A, no artigo 68.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, no artigo 101.º, quarto 
parágrafo, no artigo 122.º, n.º 2, quinto 
parágrafo, no artigo 125.º, n.º 8, primeiro 
parágrafo, no artigo 125.º, n.º 9, no artigo 
127.º, n.ºs 7 e 8, e no artigo 144.º, n.º 6, é 
conferido à Comissão a partir de 21 de 
dezembro de 2013 e até 31 de dezembro de 
2020.»

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 60
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 152 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

«No caso de um convite à apresentação de 
propostas ser lançado antes da entrada 
em vigor do Regulamento XXX/YYY que 
altera o presente regulamento, a 
autoridade de gestão (ou o comité de 
acompanhamento nos programas no âmbito 
do objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia) pode decidir não aplicar a 
obrigação estabelecida no artigo 67.º, n.º 2, 
alínea a) até um período máximo de 6
meses a partir da data de entrada em vigor 
do Regulamento XXX/YYY. Se o 
documento que estabelece as condições 
para o apoio for fornecido ao beneficiário 
no prazo de 6 meses a partir da data de 
entrada em vigor do Regulamento 
XXX/YYY, a autoridade de gestão pode 
decidir não aplicar essas disposições 
alteradas.»

«A autoridade de gestão (ou o comité de 
acompanhamento nos programas no âmbito 
do objetivo de Cooperação Territorial 
Europeia) pode decidir não aplicar a 
obrigação estabelecida no artigo 67.º, n.º 2, 
alínea a) até um período máximo de 12
meses a partir da data de entrada em vigor 
do Regulamento XXX/YYY.

Em casos devidamente justificados, a 
autoridade de gestão ou o comité de 
acompanhamento dos programas no 
âmbito do objetivo da cooperação 
territorial europeia pode decidir 
prolongar o período de transição, que é de 
12 meses, até à conclusão do programa. A 
Comissão é notificada desta decisão antes 
do termo do período de transição.

Os primeiro e segundo parágrafos não se 
aplicam às subvenções e à assistência 
reembolsável apoiada pelo FSE que 
beneficiem de um apoio público não 
superior a 50 000 EUR.»

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 61-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Anexo XII – subsecção 2.1 – ponto 1

Texto em vigor Alteração

61-A. Na subsecção 2.1., o ponto 1 passa 
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a ter a seguinte redação:

1. O Estado-Membro e a autoridade 
de gestão asseguram que as medidas de 
informação e comunicação sejam 
executadas segundo a estratégia de 
comunicação, visando a mais ampla 
cobertura mediática e usando várias formas 
e métodos de comunicação ao nível 
adequado.

«1. O Estado-Membro e a autoridade 
de gestão asseguram que as medidas de 
informação e comunicação sejam 
executadas segundo a estratégia de 
comunicação, por forma a melhorar a 
visibilidade e a interação com os cidadãos, 
visando a mais ampla cobertura mediática 
e usando várias formas e métodos de 
comunicação ao nível adequado e 
adaptados à inovação tecnológica.»

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 61-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Anexo XII – subsecção 2.2 – ponto 4

Texto em vigor Alteração

61-B. Na subseção 2.2., o ponto 4 passa 
a ter a seguinte redação:

4. Durante a execução de uma 
operação do FEDER ou do Fundo de 
Coesão, o beneficiário afixará num local 
facilmente visível do público um painel 
temporário de dimensão significativa para 
cada operação de financiamento ou 
construção de infraestruturas que beneficie 
de um apoio público total superior a 500 
000 EUR.

«4. Durante a execução de uma 
operação do FEDER ou do Fundo de 
Coesão, o beneficiário afixará num local 
facilmente visível do público um painel 
temporário de dimensão significativa para 
cada operação de financiamento ou 
construção de infraestruturas.»

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 61-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Anexo XII – Parte 2.2 – ponto 5 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

61-C. Na subseção 2.2., ponto 5, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:
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5. O beneficiário afixará um painel ou 
cartaz permanente de dimensão 
considerável, num local facilmente visível 
do público, o mais tardar três meses após a 
conclusão de cada operação apoiada pelo 
FEDER ou pelo Fundo de Coesão, que 
satisfaça os seguintes critérios:

«5. O beneficiário afixará um painel ou 
cartaz permanente de dimensão 
considerável, num local facilmente visível 
do público, o mais tardar três meses após a 
conclusão de cada operação apoiada pelo 
FEDER ou pelo Fundo de Coesão, que 
satisfaça o seguinte critério:»

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 265 – parágrafo 1 – ponto 61-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Anexo XII – subsecção 2.2 – ponto 5 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

61-D. Na subsecção 2.2, o ponto 5 é 
suprimido.

a) A participação pública total na 
operação excede 500 000 EUR;



AD\1123920PT.docx 55/56 PE597.458v02-00

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União

Referências COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Comissões competentes quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

BUDG
21.11.2016

CONT
21.11.2016

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

REGI
21.11.2016

Comissões associadas - data de 
comunicação em sessão

19.1.2017

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Constanze Krehl
11.1.2017

Artigo 55.º – Processo de comissões 
conjuntas
       Data de comunicação em sessão

       
       
19.1.2017

Exame em comissão 11.10.2016

Data de aprovação 25.4.2017

Resultado da votação final +:
–:
0:

32
2
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver, 
Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela 
Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze 
Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, 
Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, 
Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, 
Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van 
Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, 
Davor Škrlec

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 
momento da votação final

Vladimir Urutchev



PE597.458v02-00 56/56 AD\1123920PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

32 +

ALDE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav 
Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van 
Nistelrooij

S&D Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze 
Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin 
Westphal

Verts/ALE Davor Škrlec, Monika Vana

2 -

EFDD James Carver, Rosa D'Amato

2 0

GUE/NGL Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : a favor
- : contra
0 : abstenções


	1123920PT_1495186469648_1123920PT.docx

