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PR_AVC

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento (CE) do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 
1083/2006 que estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, no que diz respeito a certos 
projectos geradores de receitas
(COM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Processo de parecer favorável)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Conselho (COM(2008)0558),

– Tendo em conta o pedido de parecer favorável apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 161.º do Tratado CE, (C6-0000/2008),

– Tendo em conta n.º 1 do artigo 75.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Desenvolvimento Regional 
(A6-0000/2008),

1. Dá parecer favorável à proposta de regulamento do Conselho;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O artigo 55.° do Regulamento n.º 1083/2006 refere-se ao conceito de "projecto gerador de 
receitas" e a prática revelou dificuldades para a sua aplicação eficiente.
Além disso, no caso das operações de pequeno montante co-financiadas por essas disposições 
no caso de pequenos projectos financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) e pelo Fundo de Coesão ou das operações co-financiadas pelo Fundo Social 
Europeu (FSE), as modalidades de acompanhamento a respeitar - as receitas podem ser tidas 
em conta até três anos após o encerramento do programa operacional - afiguram-se um 
encargo administrativo desproporcionado em relação aos montantes em causa e um 
importante factor de risco na execução dos programas.

A Comissão teve de excluir a hipótese de resolver as dificuldades indicadas pelos Estados-
Membros por via de interpretação do artigo 55.°, devido à impossibilidade jurídica de o fazer.

Por conseguinte, no seguimento das suas consultas com os Estados-Membros, a Comissão 
considera que é necessário proceder a uma revisão do Regulamento n.º 1083/2006 limitada ao 
n.º 5 do artigo 55.º, e que incide apenas em dois pontos: a exclusão das operações co-
financiadas pelo FSE das disposições do artigo 55.º e a fixação de um limiar abaixo do qual 
os projectos co-financiados pelo FEDER ou pelo Fundo de Coesão seriam excluídos destas 
mesmas disposições, tanto no que se refere ao cálculo da despesa elegível máxima como ao 
acompanhamento. As outras disposições do artigo 55.º não são alteradas. 
Além disso, como é essencial garantir disposições comuns de execução dos projectos em 
questão durante a totalidade do período de programação, é prevista uma cláusula retroactiva 
para que o artigo revisto entre em vigor a partir de 1 de Agosto de 2006.

Esta revisão técnica viria simplificar tanto quanto possível a gestão de projectos geradores de 
receitas, aliviando, dentro do espírito de proporcionalidade, o peso dos encargos 
administrativos.
Além disso, o artigo 55.º assim alterado facilitará indubitavelmente tanto a execução como o 
acompanhamento de acções importantes de média dimensão em domínios políticos sensíveis 
tais como ambiente, inclusão social, investigação, competitividade, inovação e energia, 
melhorando, portanto, a utilização e eficácia dos Fundos Estruturais.
A ausência de incidência orçamental deverá resultar numa decisão rápida, para abreviar tanto 
quanto possível o período de incerteza jurídica e de interpretação não uniforme pelos Estados-
Membros e pelos beneficiários finais, que poderiam retardar a apresentação de projectos e, 
por conseguinte, a execução dos programas operacionais.
Finalmente, a presente prática positiva de boa cooperação interinstitucional representa um 
bom exemplo da forma como uma simplificação eficiente pode ser introduzida nos actuais 
regulamentos dos Fundos Estruturais no interesse dos cidadãos europeus. Esta nova 
disposição contribuirá em definitivo para um melhor respeito das prioridades estabelecidas 
para o actual e os futuros períodos da programação. 
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