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As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2020)0408),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 175.º, terceiro parágrafo, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C9-0150/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 58.º do Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão dos Transportes e do Turismo e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional,

– Tendo em conta o parecer sob a forma de alterações da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta a carta da Comissão dos Assuntos Constitucionais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários (A9-0214/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.
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Alteração 1

ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU*

à proposta da Comissão

---------------------------------------------------------

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

que cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 175.º, terceiro parágrafo,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2, 
Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário,
Considerando o seguinte:

(1) Em conformidade com os artigos 120.º e 121.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), os Estados-Membros devem conduzir as suas políticas 
económicas no sentido de contribuir para a realização dos objetivos da União e no 
âmbito das orientações gerais formuladas pelo Conselho. Nos termos do artigo 148.º do 
TFUE, os Estados-Membros devem executar políticas de emprego que tenham em conta 
as orientações em matéria de emprego. Por conseguinte, a coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros é uma preocupação comum.

(2) O artigo 175.º do TFUE prevê, nomeadamente, que os Estados-Membros devem 
coordenar as suas políticas económicas tendo em vista atingir os objetivos de coesão 
económica, social e territorial enunciados no artigo 174.º.

(2-A) O artigo 174.º do TFUE estabelece que, a fim de promover um desenvolvimento 
harmonioso do conjunto da União, esta desenvolverá e prosseguirá a sua ação no 
sentido de reforçar a sua coesão económica, social e territorial. Em especial, estipula 
que a União procurará reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das 
diversas regiões e o atraso das regiões menos favorecidas. Entre as regiões em causa, 
deve ser consagrada particular atenção às zonas rurais, às zonas afetadas pela 
transição industrial, às ilhas e regiões ultraperiféricas e às regiões com limitações 
naturais ou demográficas graves e permanentes, tais como as regiões mais 

* Alterações: o texto novo ou alterado é assinalado em itálico e a negrito; as supressões são indicadas pelo 
símbolo ▌.
1 JO C , , p.
2 JO C , , p.
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setentrionais com densidade populacional muito baixa, bem como as regiões 
insulares, transfronteiriças e de montanha, cuja posição de partida e cujas 
especificidades devem ser tidas em conta na execução das políticas da União.

(3) A nível da União, o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas 
(«Semestre Europeu»), incluindo os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, os planos nacionais 
em matéria de energia e clima adotados no âmbito da governação da União da 
Energia e os planos de transição justa, são os quadros para identificar as prioridades 
nacionais de reforma e acompanhar a sua execução. É necessário abordar também 
reformas baseadas na solidariedade, integração, justiça social e repartição equitativa 
da riqueza, com o objetivo de criar emprego de qualidade e crescimento sustentável, 
de garantir a igualdade de oportunidades e o acesso à proteção social, de proteger os 
grupos vulneráveis e de melhorar o nível de vida de todos os cidadãos. Os Estados-
Membros desenvolvem as suas próprias estratégias nacionais de investimento 
plurianuais para apoiar essas reformas. Se necessário, estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programas nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de investimento prioritários a apoiar pelo financiamento 
nacional e/ou da União.

(3-A) Tal como a Comissão sublinhou na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 
2020 e no Pacote da primavera e do verão de 2020 do Semestre Europeu, o Semestre 
Europeu deve contribuir para a execução do Pacto Ecológico Europeu, do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas.

(4) O surto da pandemia de COVID-19 no início de 2020 alterou as perspetivas económicas, 
sociais e orçamentais para os próximos anos na União e em todo o mundo, exigindo 
uma resposta urgente, eficaz e coordenada a nível nacional e da União, a fim de fazer 
face às enormes consequências económicas e sociais para todos os Estados-Membros. 
Os desafios ligados ao contexto demográfico, à inclusão social e à coesão social foram 
acentuados pela COVID-19, o que conduziu a consequências assimétricas para os 
Estados-Membros. A crise da COVID-19, bem como a crise económica e financeira, 
demonstraram que o desenvolvimento de economias e sistemas financeiros e de 
assistência social sãos, sustentáveis e resilientes, assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajudam os Estados-Membros a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente de forma justa e inclusiva. A falta de 
resiliência pode também dar origem a efeitos indiretos negativos de choques entre 
Estados-Membros ou dentro da União no seu conjunto, o que coloca problemas para 
a convergência e a coesão na União. A este respeito, os cortes na despesa nos 
domínios da educação, da cultura e dos cuidados de saúde podem revelar-se 
contraproducentes para uma recuperação rápida. As consequências a médio e longo 
prazo da crise da COVID-19 dependerão do ritmo da recuperação das economias e 
sociedades dos Estados-Membros, o que, por seu lado, depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os Estados-Membros e das medidas que adotarem para 
atenuar o impacto económico e social da crise, bem como da resiliência das respetivas 
economias e estruturas sociais. As reformas e os investimentos sustentáveis e de apoio 
ao crescimento destinam-se a corrigir as fragilidades estruturais das economias, a 
reforçar a ▌ resiliência dos Estados-Membros, a aumentar a produtividade e 
competitividade e a reduzir a dependência da energia carbónica e serão, por 
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conseguinte, essenciais para relançar as economias e reduzir as desigualdades e 
divergências na União. 

(5) A execução de reformas e investimentos sustentáveis e de apoio ao crescimento que 
contribuam para a coesão e para alcançar um elevado grau de resiliência das economias 
nacionais, das sociedades e das instituições, reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento, de forma compatível com o Acordo de Paris, 
faz parte das prioridades políticas da União. São ▌fundamentais para colocar a 
recuperação numa trajetória sustentável, justa e inclusiva e apoiar o processo de 
convergência económica e social ascendente. Esta necessidade é ainda mais premente 
no rescaldo da crise pandémica, a fim de preparar o caminho para uma recuperação 
rápida.

(5-A) O artigo 2.º e o artigo 8.º do TFUE estabelecem que, na realização de todas as suas 
ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres. A integração da perspetiva de género, incluindo a 
orçamentação sensível ao género, deve, por conseguinte, ser aplicada em todas as 
políticas e em toda a legislação da União.

(5-B) As mulheres têm estado na linha da frente da crise da COVID-19, constituindo a 
maioria dos trabalhadores do setor da saúde em toda a União e assegurando o 
equilíbrio entre a prestação de cuidados não remunerada e as suas responsabilidades 
no emprego. A situação é cada vez mais difícil para as famílias monoparentais, 85 % 
das quais são constituídas por mulheres. O investimento em infraestruturas de 
cuidados robustas é também essencial para garantir a igualdade de género, a 
emancipação económica das mulheres, a construção de sociedades resilientes, o 
combate às condições precárias num setor dominado por mulheres, o reforço da 
criação de emprego, a prevenção da pobreza e da exclusão social e um efeito positivo 
no Produto Interno Bruto, uma vez que permite que mais mulheres participem no 
trabalho remunerado.

(6) As experiências anteriores demonstraram que o investimento é frequentemente reduzido 
de forma drástica durante as crises. Neste contexto, é essencial apoiar o investimento 
estratégico público e privado com valor acrescentado europeu nesta situação 
específica, atenuar os efeitos da pandemia a fim de acelerar a recuperação, contribuir 
para a realização dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, consolidar a inclusão e 
a coesão sociais, reforçar o potencial de crescimento a longo prazo com resultados 
tangíveis na economia real e reforçar a resiliência institucional e a preparação para 
situações de crise. O investimento em tecnologias, investigação e inovação, incluindo 
numa economia baseada no conhecimento, e em capacidades e processos ecológicos 
e digitais destinados a apoiar a transição para as energias limpas e para a economia 
circular, a promoção da eficiência energética na habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar um crescimento sustentável, equitativo e 
inclusivo e contribuir para a criação de emprego. Tais investimentos contribuirão 
igualmente para tornar a União mais resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de abastecimento. É igualmente importante 
investir em serviços de interesse económico geral e em serviços sociais de interesse 
geral, a fim de promover a inclusão e a coesão sociais.

(6-A) A recuperação e o reforço da resiliência da União e dos seus Estados-Membros devem 
ser alcançados através do financiamento de seis prioridades europeias, 
nomeadamente a transição ecológica justa, a transformação digital, a coesão 
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económica, a produtividade e a competitividade, a coesão social e territorial, a 
resiliência institucional e políticas que garantam que a próxima geração de europeus 
não se torne uma «geração lockdown».

(6-B) Os investimentos em tecnologias, capacidades e reformas ecológicas, destinadas a 
apoiar a transição ecológica justa e a promover a transição, a segurança e a eficiência 
energéticas sustentáveis na habitação, bem como noutros setores-chave da economia 
são fundamentais para a descarbonização a longo prazo da economia, para os 
objetivos climáticos e ambientais da União, para promover a biodiversidade, alcançar 
um crescimento sustentável, promover a economia circular e criar emprego.

(6-C) O investimento em tecnologias, infraestruturas e processos digitais aumentará a 
competitividade da União a nível mundial e ajudará também a tornar a União mais 
resiliente, mais inovadora e mais autónoma através da diversificação das principais 
cadeias de abastecimento. As reformas e os investimentos devem, nomeadamente, 
promover a digitalização dos serviços, o desenvolvimento de infraestruturas digitais e 
de dados, polos e plataformas de inovação digital e soluções digitais abertas. A 
transição digital deve também incentivar a digitalização das pequenas e médias 
empresas (PME). Os contratos públicos devem respeitar os princípios da 
interoperabilidade, da eficiência energética e da proteção dos dados pessoais, permitir 
a participação de PME e empresas em fase de arranque e promover a utilização de 
soluções de fonte aberta.

(6-D) As reformas e investimentos que visem aumentar a coesão económica e a 
produtividade, apoiar as PME, reforçar o mercado único e promover a 
competitividade devem permitir uma recuperação sustentável da economia da União. 
Essas reformas e investimentos devem ainda promover o empreendedorismo, a 
economia social, o desenvolvimento de infraestruturas e transportes sustentáveis, a 
industrialização e a reindustrialização, e atenuar os efeitos da crise no processo de 
adoção da moeda única pelos Estados-Membros não pertencentes à área do euro.

(6-D-A) As reformas e os investimentos devem igualmente reforçar a coesão social e 
contribuir para combater a pobreza e o desemprego. Devem, para além disso, conduzir 
à criação de empregos estáveis e de elevada qualidade e à inclusão de grupos e 
categorias de cidadãos desfavorecidos, e permitir o reforço das infraestruturas e dos 
serviços sociais, o diálogo social e a proteção e o bem-estar sociais. Tais medidas 
revestem-se da maior importância para a recuperação das nossas economias, sem que 
ninguém seja deixado para trás.

(6-C) A União deve tomar medidas para assegurar que a próxima geração de europeus não 
seja permanentemente afetada pelo impacto da crise da COVID-19 e que o fosso 
geracional não seja agravado ainda mais. É fundamental que haja reformas e 
investimentos para promover a educação e as competências, incluindo as 
competências digitais, o papel das competências através da orientação das prioridades 
em função das gerações para melhorar as competências, a reconversão e a 
requalificação profissional da mão de obra ativa, o programa de integração para 
desempregados, políticas de investimento no acesso e na criação de oportunidades 
para crianças e jovens relacionadas com a educação, a saúde, a nutrição, o emprego 
e a habitação, assim como políticas que colmatem o fosso geracional.

(6-F) A crise da COVID-19 evidenciou ainda a importância de reforçar a resiliência 
institucional e administrativa e a preparação para situações de crise, em particular 
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assegurando a continuidade das atividades e dos serviços públicos e a acessibilidade 
e a capacidade dos sistemas de saúde e de prestação de cuidados, de aperfeiçoar a 
eficácia da administração pública e dos sistemas nacionais, incluindo a minimização 
dos encargos administrativos, assim como de melhorar a eficácia dos sistemas 
judiciais, a prevenção da fraude e a supervisão em matéria de branqueamento de 
capitais. É importante retirar ensinamentos e reforçar a resiliência institucional dos 
Estados-Membros.

(6-G) Pelo menos, 40 % do montante de cada plano de recuperação e resiliência, ao abrigo 
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (o «mecanismo»), devem contribuir para 
integrar as ações em matéria de clima e biodiversidade, tendo em conta que, no 
mínimo, 37% do montante de cada plano de recuperação e resiliência devem ser 
direcionados para o financiamento da integração da perspetiva climática. Os planos 
de recuperação e resiliência devem ser coerentes com a Estratégia da União para a 
Igualdade de Género 2020-2025.

(6-H) Pelo menos, 20% do montante de cada plano de recuperação e resiliência, ao abrigo 
do mecanismo, devem contribuir para a estratégia digital europeia e a concretização 
de um mercado único digital, tendo em vista aumentar a competitividade da União a 
nível mundial e tornar a União mais resiliente, mais inovadora e mais autónoma de 
um ponto de vista estratégico.

(6-I) Pelo menos, 7% do montante de cada plano de recuperação e resiliência a título do 
mecanismo devem contribuir para os investimentos e reformas em cada uma das seis 
prioridades europeias, enquanto que a totalidade da dotação financeira do 
mecanismo deve contribuir para as seis prioridades europeias no seu conjunto.

(6-J) O objetivo geral do mecanismo deve ser contribuir para enfrentar os desafios das seis 
prioridades europeias identificadas no presente regulamento, através da promoção da 
coesão económica, social e territorial, e para os objetivos das políticas da União, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e o Acordo de Paris, assim como para o reforço do mercado único. 
Para o efeito, deve contribuir para a melhoria da resiliência e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, para a atenuação do impacto social e económico da 
crise e para o apoio às transições ecológica e digital ▌restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União ▌, favorecendo a criação de emprego no rescaldo 
da crise da COVID-19 e promovendo o crescimento sustentável.

(6-K) O mecanismo deve contribuir para a recuperação e a resiliência através de reformas 
e investimentos que beneficiem a sociedade, a demografia e, em especial, as crianças, 
os jovens e os grupos vulneráveis, através da educação e da formação, para a 
melhoria do ambiente empresarial, dos quadros de insolvência, da luta contra as 
práticas fiscais agressivas, para a modernização das nossas economias e da indústria 
e para o reforço da investigação e inovação, da sustentabilidade das infraestruturas 
digitais, energéticas e de transportes e da conectividade. O mecanismo deve ainda 
contribuir para o desenvolvimento de uma economia circular sustentável, apoiar o 
empreendedorismo, incluindo as PME, bem como os setores da saúde e da prestação 
de cuidados, a cultura e os meios de comunicação social, o desporto, o turismo e a 
hotelaria, a agricultura e o setor agroalimentar, reforçar a biodiversidade, a proteção 
do ambiente e as cadeias de abastecimento alimentar, promover a transição ecológica 
através da atenuação das alterações climáticas e da adaptação às mesmas e contribuir 
para o investimento na habitação sustentável e eficiente do ponto de vista energético. 
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As reformas e os investimentos devem reforçar a segurança social e os sistemas de 
proteção social, a administração pública e os serviços de interesse geral, incluindo a 
justiça e a democracia, e contribuir para dar resposta aos desafios demográficos.

(6-L) A crise da COVID-19 tem consequências graves para as atividades sociais em todos 
os Estados-Membros. A educação, os setores cultural e criativo, bem como a hotelaria 
e o turismo estagnaram. A União e os Estados-Membros devem também investir 
nestas áreas, as quais são de importância primordial. Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a afetar pelo menos 2 % do orçamento total aos setores cultural e criativo 
e 10 % a investimentos na educação inclusiva e de qualidade.

(7) Atualmente, nenhum instrumento prevê apoio financeiro direto associado à obtenção de 
resultados e à execução de reformas e de investimentos públicos dos Estados-Membros 
em resposta a crises da magnitude da crise da COVID-19. A recuperação da economia 
da União no seu conjunto pode ser alcançada, nomeadamente, através da canalização 
dos investimentos e da orientação das reformas para as estratégias e os desafios da 
UE existentes, incluindo, designadamente, os identificados no âmbito do Semestre 
Europeu, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, nos planos nacionais em matéria de energia e clima, 
adotados no âmbito da governação da União da Energia, e nos planos de transição 
justa, com o objetivo de ter um impacto duradouro na ▌resiliência ▌dos 
Estados-Membros.

(8) Neste contexto, é necessário reforçar o quadro atual para a prestação de apoio aos 
Estados-Membros e prestar-lhes apoio financeiro direto, através de um instrumento 
inovador. Para o efeito, o mecanismo deve ser criado ao abrigo do presente regulamento 
▌, a fim de prestar um apoio financeiro eficaz e significativo para intensificar a 
execução das reformas sustentáveis e dos investimentos públicos e privados conexos 
nos Estados-Membros, enquanto instrumento específico destinado a abordar as 
consequências e os efeitos adversos da crise da COVID-19 na União. O programa deve 
ser abrangente e beneficiar igualmente da experiência adquirida pela Comissão e pelos 
Estados-Membros com a utilização dos outros instrumentos e programas. O mecanismo 
poderá incluir também medidas de incentivo ao investimento privado através de 
regimes de apoio, nomeadamente instrumentos financeiros, subsídios ou regimes 
semelhantes, desde que sejam cumpridas as regras em matéria de auxílios estatais. 
Além disso, o mecanismo poderá também incluir medidas destinadas a promover o 
desenvolvimento dos bancos de fomento nacionais.

(9) Há que escolher os tipos de financiamento e as modalidades de execução ao abrigo do 
presente regulamento em função da sua capacidade para concretizar os objetivos 
específicos das ações e para produzir resultados, tendo em conta ▌o risco previsível de 
incumprimento. Tal deve incluir a ponderação da utilização de montantes fixos, taxas 
fixas e custos unitários, assim como de financiamento não associado aos custos, tal 
como referido no artigo 125.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho3  (Regulamento Financeiro).

3 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 
2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, que altera os Regulamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e revoga o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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(9-A) As medidas destinadas a promover a recuperação do choque social e económico 
resultante da crise da COVID-19 devem ser norteadas pelos princípios da resiliência 
e da sustentabilidade ecológica e social. Devem também procurar combinar o caráter 
de urgência com uma perspetiva a longo prazo. As medidas que foram apoiadas por 
provas científicas sólidas e por um amplo consenso político e social não devem ser 
atenuadas ou adiadas, devendo sim continuar a ser prioritárias.

(10) Em conformidade com o Regulamento [Instrumento de Recuperação da União 
Europeia] e dentro dos limites dos recursos afetados nesse regulamento, as medidas de 
recuperação e resiliência adotadas no âmbito do Mecanismo ▌devem ser executadas 
para fazer face ao impacto social e económico sem precedentes da crise da COVID-19. 
Esses recursos adicionais devem ser utilizados de forma a garantir o cumprimento dos 
prazos previstos no Regulamento [EURI].

(10-A) O mecanismo deve apoiar projetos que respeitem o princípio da adicionalidade do 
financiamento da União e que criem um genuíno valor acrescentado europeu. O 
mecanismo não deve substituir as despesas nacionais recorrentes nem ser contrário 
aos interesses estratégicos e económicos da União e, por isso, não deve financiar 
planos de investimento de países terceiros.

(10-B) O valor acrescentado europeu deve resultar da interação e das interligações entre as 
seis prioridades europeias e assegurar a coerência e as sinergias e proporcionar 
ganhos de coordenação, segurança jurídica, uma maior eficácia e 
complementaridades.

(10-C) Uma das lições retiradas da crise da COVID-19 é que a União deve diversificar as 
cadeias de abastecimento críticas. Por conseguinte, um dos objetivos do mecanismo 
deve ser o reforço da autonomia estratégica da União.

(10-D) Os montantes das dotações de autorização não utilizadas e das dotações anuladas 
devem ser utilizados para reforçar os programas com valor acrescentado europeu, em 
especial os programas em regime de gestão direta, incluindo, entre outros, os 
programas nos domínios da investigação e inovação, da educação e das 
infraestruturas.

(10-E) Os planos de recuperação e resiliência ao abrigo do mecanismo devem funcionar em 
sinergia com o programa InvestEU e podem permitir contribuições para a 
componente dos Estados-Membros no âmbito do programa InvestEU, em especial 
para o apoio à solvabilidade das empresas estabelecidas nos Estados-Membros em 
causa. Os planos podem também permitir contribuições para os programas do Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) em regime de gestão direta dedicados às crianças e aos 
jovens, incluindo o Erasmus, bem como à cultura e à investigação e inovação, 
nomeadamente o Horizonte Europa.

(10-F) O Next Generation EU não deve tornar-se um encargo financeiro para as próximas 
gerações e deve ser reembolsado por novos recursos próprios da União. Além disso, é 
fundamental que os empréstimos contraídos no contexto do Next Generation EU 
sejam reembolsados em tempo útil.

(11) Refletindo o Pacto Ecológico Europeu enquanto estratégia de crescimento sustentável 
da Europa e a tradução dos compromissos da União em aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o mecanismo criado 
pelo presente regulamento contribuirá para integrar as ações climáticas e a 
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sustentabilidade ambiental, bem como para atingir uma meta global de que 30 % das 
despesas do orçamento da União contribuam para apoiar os objetivos climáticos e de 
uma meta global de que 10 % das despesas do orçamento da UE contribuam para 
apoiar os objetivos em matéria de biodiversidade. Nos seus planos de recuperação e 
resiliência, os Estados-Membros devem dedicar especial atenção ao apoio e à 
capacitação dos trabalhadores suscetíveis de sofrer as consequências das transições, 
nomeadamente através da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da 
defesa do princípio da negociação coletiva. 

 ▌

(15) O objetivo específico do mecanismo deve consistir em prestar apoio financeiro com 
vista a atingir as metas e os objetivos intermédios claros das reformas e dos 
investimentos estabelecidos nos planos de recuperação e resiliência. Este objetivo 
específico deve ser prosseguido em estreita cooperação com os Estados-Membros em 
causa.

(16) Para garantir a sua contribuição para os objetivos do mecanismo, o plano de recuperação 
e resiliência deve incluir medidas com vista à execução de reformas e de projetos de 
investimento público através de um plano ▌de recuperação e resiliência coerente, 
relevante, eficaz e eficiente. ▌

(16-A) O plano de recuperação e resiliência deve conter uma explicação pormenorizada 
sobre a forma como as medidas de recuperação e resiliência deverão contribuir para 
cada uma das seis prioridades europeias, incluindo as dotações orçamentais mínimas 
para cada prioridade e para o conjunto das prioridades.

(16-B) O plano deve igualmente explicar em que medida contribui para e não é contrário às 
políticas da União, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 
ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, ao Acordo de Paris e ao reforço do mercado 
único. O plano deve também explicar em que medida promove e não contraria os 
interesses estratégicos e económicos da União, não substitui as despesas orçamentais 
nacionais recorrentes e respeita o princípio da adicionalidade do financiamento da 
União e o princípio de «não prejudicar significativamente». Além disso, o plano deve 
explicar em que aspetos é coerente com a Estratégia da União para a Igualdade de 
Género 2020-2025.

(16-C) O plano nacional de recuperação e resiliência não prejudica o direito à celebração e 
aplicação de acordos coletivos nem o direito à realização de ações coletivas em 
conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e nos 
termos da lei e das práticas nacionais e da União.

(16-D) O plano deve explicar de que forma é suscetível de contribuir para dar uma resposta 
eficaz aos desafios identificados nas recomendações específicas por país pertinentes 
dirigidas ao Estado-Membro em causa ou noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do Semestre Europeu. Caso um Estado-
Membro esteja a ser confrontado com desequilíbrios ou desequilíbrios excessivos, 
conforme concluído pela Comissão após uma análise aprofundada, o plano deve 
conter uma explicação da forma como as recomendações formuladas ao abrigo do 
artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho4 
são compatíveis com os planos. O plano deve especificar as metas e os objetivos 

4 JO L 306 de 23.11.2011.
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intermédios claros previstos, bem como o calendário para a execução das reformas e 
dos investimentos.

(16-E) O plano deve representar um pacote global de reformas e investimentos e justificar a 
sua coerência. Deve especificar os projetos de investimento públicos e privados 
previstos, o respetivo período de investimento e referências ao envolvimento de 
parceiros privados, se for caso disso. O plano deve também indicar o custo total 
estimado das reformas e investimentos, devendo, se for caso disso, conter informações 
sobre o financiamento da União existente ou previsto e a ligação com as reformas 
anteriores ou planeadas no âmbito do Programa de Apoio às Reformas Estruturais 
ou do Instrumento de Assistência Técnica, bem como informações sobre as medidas 
de acompanhamento que se revelem necessárias, incluindo um calendário de todas 
as ações políticas.

(16-F) As autoridades locais e regionais, as quais estão mais próximas dos seus cidadãos e 
têm uma experiência em primeira mão em relação às necessidades e aos problemas 
das comunidades e economias locais, desempenham um papel crucial na recuperação 
económica e social. Tendo isto em conta, devem participar ativamente no 
planeamento e na execução deste mecanismo, nomeadamente na elaboração dos 
planos de recuperação e resiliência, assim como na gestão dos projetos ao abrigo do 
mecanismo. A fim de tirar o máximo partido do potencial das autoridades locais e 
regionais para a consecução da recuperação e da resiliência, estas devem ser 
responsáveis pela aplicação de uma parte dos recursos do mecanismo, 
salvaguardando, ao mesmo tempo, o princípio da subsidiariedade do Estado-Membro.

(16-G) Se for caso disso, o plano deve especificar o pedido de apoio sob a forma de 
empréstimos e os objetivos intermédios adicionais.

(16-H) O plano deve conter uma explicação dos planos, dos sistemas e das medidas concretas 
do Estado-Membro para prevenir, detetar e corrigir conflitos de interesses, corrupção 
e fraude ao utilizar os fundos derivados do mecanismo.

(16-I) O plano deve especificar as disposições adotadas pelos Estados-Membros destinadas 
a assegurar que as empresas destinatárias não estejam envolvidas em qualquer 
mecanismo fiscal a comunicar nos termos da Diretiva (UE) 2018/8225 do Conselho 
em relação a mecanismos transfronteiriços.

(16-J) Se for caso disso, os planos devem incluir investimentos em projetos transfronteiriços 
ou pan-europeus destinados a apoiar a cooperação europeia.

(16-K) Todos os Estados-Membros que beneficiem do mecanismo devem respeitar e 
promover os valores consagrados no artigo 2.º do Tratado da União Europeia. A 
Comissão deve ter poderes para iniciar a suspensão das dotações de autorização ou 
de pagamento aos Estados-Membros ao abrigo do mecanismo em caso de deficiências 
generalizadas relativas ao Estado de direito, sempre que afetem ou sejam suscetíveis 
de afetar os princípios da boa gestão financeira ou da proteção dos interesses 
financeiros da União. O mecanismo deve estabelecer regras e procedimentos claros 
sobre a ativação do mecanismo de suspensão ou sobre o seu levantamento. Neste 
sentido, o procedimento para proceder à suspensão do financiamento ao abrigo do 
mecanismo e à sua posterior colocação em reserva só deve ser bloqueado se uma 
maioria qualificada no Conselho ou uma maioria no Parlamento Europeu se lhe 

5 JO L 139 de 5.6.2018.
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opuser. Os pagamentos a destinatários e beneficiários finais, incluindo os órgãos de 
poder local e regional, devem prosseguir.

(16-L) As medidas adotadas a partir de 1 de fevereiro de 2020 relacionadas com as 
consequências económicas e sociais da crise da COVID-19 devem ser elegíveis.

(17) Sempre que um Estado-Membro esteja isento da supervisão e avaliação no quadro do 
Semestre Europeu com base no artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 472/20136  ou 
esteja sujeito a vigilância ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 332/20027 do Conselho , 
as disposições do presente regulamento devem poder ser aplicadas ao Estado-Membro 
em causa no que respeita aos desafios e prioridades identificados pelas medidas 
previstas ao abrigo desses regulamentos.

(18) Para fundamentar a elaboração e a execução dos planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados-Membros, o Parlamento Europeu e o Conselho devem poder debater, no 
âmbito do Semestre Europeu, a situação em matéria de recuperação, resiliência e 
capacidade de ajustamento na União. Para garantir elementos de prova adequados, este 
debate deve basear-se nas informações estratégicas e analíticas da Comissão disponíveis 
no contexto do Semestre Europeu e, se disponíveis, nas informações sobre a execução 
dos planos nos anos anteriores. A Comissão deve facultar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, simultaneamente e em igualdade de condições, todas as informações 
pertinentes. As comissões competentes do Parlamento Europeu devem realizar um 
diálogo sobre a recuperação e a resiliência, à semelhança do diálogo monetário 
estruturado existente, de forma a garantir a transparência e a prestação de contas.

(19) A fim de assegurar uma contribuição financeira significativa, proporcional às 
necessidades reais dos Estados-Membros para realizar e concluir as reformas e os 
investimentos incluídos no plano de recuperação e resiliência, é conveniente estabelecer 
uma contribuição financeira máxima disponível para cada um deles ao abrigo do 
mecanismo no que diz respeito ao apoio financeiro (ou seja, o apoio financeiro não 
reembolsável). Em 2021 e 2022, a contribuição máxima deve ser calculada com base na 
população, no inverso do ▌PIB per capita e na taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro no período 2015-2019. Em 2023 e 2024, a contribuição financeira 
máxima deve ser calculada com base na população, no inverso do PIB e na perda 
acumulada do PIB real observada durante o período 2020-2021, em comparação com 
2019.

(20) É necessário estabelecer um processo para a apresentação de propostas de planos de 
recuperação e resiliência pelos Estados Membros, e respetivo conteúdo. Com vista a 
garantir a celeridade dos procedimentos, os Estados-Membros devem apresentar o plano 
de recuperação e resiliência até 30 de abril, sob a forma de um anexo separado do 
programa nacional de reformas. Com vista a garantir uma rápida execução, os Estados-
Membros devem poder apresentar um projeto de plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de outubro do ano anterior. Para a preparação dos 
planos de recuperação e resiliência, os Estados-Membros podem recorrer ao 
Instrumento de Assistência Técnica em conformidade com o Regulamento XX/YYYY 
[que cria o Instrumento de Assistência Técnica].

6 JO L 140 de 27.5.2013.
7 JO L 53 de 23.2.2002.
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(20-A) Na sua avaliação, a Comissão deve ter em conta as sinergias criadas entre os planos 
de recuperação e resiliência dos diferentes Estados-Membros e a complementaridade 
entre esses planos e outros planos de investimento a nível nacional. A Comissão deve, 
se for caso disso, consultar as partes interessadas relevantes da União, a fim de obter 
as suas opiniões no que se refere à apropriação, à coerência e à eficácia do plano 
nacional de recuperação e resiliência. A Comissão deve ainda garantir que o plano 
seja objeto de uma avaliação do impacto no género realizada por um perito 
independente, ou, em alternativa, realizará, ela mesma, tal avaliação. 

▌

(22) A Comissão deve avaliar o plano de recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita cooperação com o Estado-Membro em causa. A 
Comissão deve respeitar plenamente a apropriação nacional do processo e ter 
igualmente em conta as sinergias criadas entre os planos de recuperação e resiliência 
dos vários Estados-Membros e a complementaridade entre esses planos e outros 
planos de investimento a nível nacional. A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência com base numa lista de requisitos e numa lista de critérios 
que devem demonstrar a sua eficácia, eficiência, pertinência e coerência devendo, 
para esse efeito, ter em conta a justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa ▌.

(23) As orientações adequadas são estabelecidas num anexo do presente Regulamento, para 
servir de base para a Comissão avaliar, de forma transparente e equitativa, os planos de 
recuperação e resiliência e determinar a contribuição financeira em conformidade com 
os objetivos e quaisquer outros requisitos pertinentes estabelecidos no presente 
regulamento. No interesse da transparência e eficiência, deve ser estabelecido, para o 
efeito, um sistema de classificação para a avaliação dos planos de recuperação e 
resiliência. As pontuações atribuídas aos planos adotados devem ser divulgadas.

(24) A fim de contribuir para a elaboração de planos de elevada qualidade e ajudar a 
Comissão na avaliação dos planos de recuperação e resiliência apresentados pelos 
Estados-Membros e na avaliação do grau da sua realização, deve prever-se a utilização 
de consultoria especializada e, a pedido do Estado-Membro, de aconselhamento e 
assistência técnica entre pares. Os parceiros sociais devem participar sempre que os 
conhecimentos especializados solicitados digam concretamente respeito a políticas 
laborais.

(25) Para efeitos de simplificação, a determinação da contribuição financeira deve seguir 
critérios simples. A contribuição financeira deve ser determinada com base nos custos 
totais estimados do plano de recuperação e resiliência proposto pelo Estado-Membro 
em causa. O financiamento a título do mecanismo não deve apoiar medidas que 
reduzam as receitas públicas por um período prolongado ou de forma permanente, 
nomeadamente sob a forma de desagravamentos fiscais ou reduções de taxas.

(26) Desde que o plano de recuperação e resiliência respeite de forma satisfatória os critérios 
de avaliação, deve ser atribuída ao Estado-Membro em causa a contribuição financeira 
máxima, se os custos totais estimados da reforma e do investimento incluído no plano 
de recuperação e resiliência forem iguais ou superiores ao montante da própria 
contribuição financeira máxima. Em contrapartida, se o custo total estimado for inferior 
à própria contribuição financeira máxima, o montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado do plano de recuperação e resiliência. Não 
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deve ser atribuída qualquer contribuição financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de forma satisfatória os critérios de avaliação. 
Sempre que a Comissão considerar que o plano não cumpre de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve informar o Parlamento Europeu e o Conselho e solicitar 
ao Estado-Membro em causa que apresente um plano revisto. 

▌

(28) O apoio financeiro ao plano de um Estado-Membro deve ser possível sob a forma de 
um empréstimo, sob reserva da celebração de um acordo de empréstimo com a 
Comissão, com base num pedido devidamente fundamentado apresentado pelo 
Estado-Membro em causa. Os empréstimos que apoiam a execução de planos nacionais 
de recuperação e resiliência devem ser concedidos com prazos de vencimento que 
reflitam a natureza de mais longo prazo dessas despesas, devendo, ao mesmo tempo, 
incluir um calendário de reembolso claro e preciso. Esses prazos de vencimento podem 
divergir dos prazos de vencimento dos fundos que a União contrai nos mercados de 
capitais para financiar os empréstimos. Por conseguinte, é necessário prever a 
possibilidade de derrogar o princípio estabelecido no artigo 220.º, n.º 2, do Regulamento 
Financeiro, segundo o qual os prazos de vencimento dos empréstimos para assistência 
financeira não devem ser alterados.

(29) O pedido de empréstimo deve ser justificado pelas necessidades financeiras associadas 
a reformas e a investimentos adicionais incluídos no plano de recuperação e resiliência, 
especialmente relevantes para as transições ecológica e digital, e, por conseguinte, por 
um custo do plano mais elevado do que a contribuição financeira máxima (a ser) 
atribuída através da contribuição não reembolsável. Deve ser possível apresentar o 
pedido de empréstimo aquando da apresentação do plano. Se o pedido de empréstimo 
for apresentado num momento diferente, deve ser acompanhado de um plano revisto 
com metas e objetivos intermédios adicionais. A fim de assegurar a antecipação de 
recursos, os Estados-Membros devem solicitar um apoio sob a forma de empréstimos, 
o mais tardar, até 31 de agosto de 2024. Para efeitos da boa gestão financeira, o montante 
total de todos os empréstimos concedidos ao abrigo do presente regulamento deve ser 
limitado. Além disso, o volume máximo do empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 6,8 % do seu rendimento nacional bruto. Em circunstâncias excecionais e 
em função dos recursos disponíveis, deve ser possível aumentar o montante máximo. 
Pelas mesmas razões de boa gestão financeira, deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos resultados.

(30) Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de apresentar um pedido fundamentado 
para alterar o plano de recuperação e resiliência dentro do prazo de execução, caso 
circunstâncias objetivas o justifiquem. A Comissão deve avaliar o pedido fundamentado 
e tomar uma nova decisão no prazo de dois meses. O Estado-Membro deve poder 
solicitar assistência, em qualquer momento ao longo do ano, através do Instrumento 
de Assistência Técnica, em conformidade com o Regulamento XX/AAAA [que cria o 
Instrumento de Assistência Técnica] para poder alterar ou substituir o plano de 
recuperação e resiliência.

(30-A) Os Estados-Membros e as instituições da União envolvidas no processo decisório 
devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reduzir o tempo de tramitação e 
para simplificar os procedimentos, de modo a assegurar uma adoção rápida e sem 
problemas das decisões de mobilização e execução do mecanismo.



PE655.950v03-00 18/422 RR\1217780PT.docx

PT

(31) Por razões de eficiência e simplificação da gestão financeira do instrumento, o apoio 
financeiro da União aos planos de recuperação e resiliência deve assumir a forma de um 
financiamento baseado na obtenção de resultados medidos por referência às metas e aos 
objetivos intermédios indicados nos planos de recuperação e resiliência aprovados. Para 
o efeito, o apoio adicional sob a forma de empréstimos deve estar associado às metas e 
aos objetivos intermédios adicionais em comparação com os relevantes para o apoio 
financeiro (ou seja, o apoio não reembolsável). Os desembolsos devem ser efetuados 
após a conclusão dos objetivos intermédios pertinentes.

(32) Para efeitos de boa gestão financeira, devem ser estabelecidas regras específicas em 
matéria de autorizações orçamentais, pagamentos, suspensão, cancelamento e 
recuperação de fundos. Para garantir a previsibilidade, os Estados-Membros devem 
poder apresentar semestralmente pedidos de pagamento. Os pagamentos devem ser 
efetuados em parcelas e basear-se numa avaliação positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e resiliência por parte do Estado-Membro. A 
Comissão deve disponibilizar um pré-financiamento de até 20 % do apoio total dos 
fundos estabelecido na decisão de aprovação de um plano de recuperação e 
resiliência. A suspensão e o cancelamento, bem como uma redução e uma 
recuperação, da contribuição financeira devem ser possíveis quando o plano de 
recuperação e resiliência não for aplicado de forma satisfatória pelo Estado-Membro, 
ou em caso de irregularidades graves, como fraude, corrupção e conflito de interesses. 
A recuperação deve, sempre que possível, ser assegurada mediante dedução dos 
pagamentos pendentes ao abrigo do mecanismo. Devem ser estabelecidos 
procedimentos que assegurem o exercício adequado do contraditório, de forma a 
garantir que a decisão da Comissão relativa à suspensão, ao cancelamento e à 
recuperação dos montantes pagos respeite o direito de os Estados-Membros 
apresentarem observações.

(32-A) A fim de proteger os interesses financeiros da União, ao executarem o mecanismo os 
Estados-Membros devem assegurar o funcionamento de um sistema de controlo 
interno eficaz e eficiente e recuperar os montantes pagos ou utilizados de forma 
abusiva. Os Estados-Membros devem recolher dados e informações que permitam 
prevenir, detetar e corrigir irregularidades graves, a saber, fraude, corrupção e 
conflito de interesses relativamente às medidas apoiadas pelo mecanismo.

(33) Com vista ao acompanhamento eficaz da execução, os Estados-Membros devem 
apresentar relatórios semestrais, no âmbito do processo do Semestre Europeu, sobre os 
progressos realizados na concretização do plano de recuperação e resiliência. Esses 
relatórios elaborados pelos Estados-Membros em causa devem refletir-se 
adequadamente nos programas nacionais de reformas, que devem ser utilizados como 
um instrumento de comunicação dos progressos realizados no sentido da conclusão dos 
planos de recuperação e resiliência. As comissões competentes do Parlamento Europeu 
podem, em qualquer fase, ouvir os representantes dos Estados-Membros responsáveis 
pelos planos de recuperação e resiliência e quaisquer outras instituições e partes 
interessadas pertinentes para debater as medidas previstas no presente regulamento 
e a adotar nos termos do mesmo.

(34) Para efeitos de transparência, os planos de recuperação e resiliência adotados pela 
Comissão devem ser comunicados simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado. A Comissão deve assegurar a visibilidade das despesas no âmbito 



RR\1217780PT.docx 19/422 PE655.950v03-00

PT

do mecanismo, indicando claramente que os projetos apoiados devem ser claramente 
identificados como «Iniciativa de Recuperação da União Europeia».

(35) As despesas no âmbito do mecanismo devem ser eficientes e terão um duplo efeito 
positivo na recuperação da Europa após a crise e na sua transição para uma 
economia sustentável. A fim de assegurar uma atribuição eficiente e coerente dos 
fundos do orçamento da União, respeitar o princípio da boa gestão financeira e evitar 
conflitos de interesses, as ações ao abrigo do presente regulamento devem ser coerentes 
com os programas em curso da União e complementares aos mesmos, evitando 
simultaneamente o duplo financiamento das mesmas despesas. Em especial, a Comissão 
e os Estados-Membros devem garantir, em todas as fases do processo, uma coordenação 
eficaz, a fim de salvaguardar a consistência, coerência, complementaridade e sinergias 
entre as fontes de financiamento e a assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica. Para o efeito, ao apresentarem os seus planos à 
Comissão, os Estados-Membros devem facultar as informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 
programas da União, e os projetos de reforma e de investimento financiados ao abrigo 
do mecanismo devem poder receber financiamento de outros programas e instrumentos 
da União, desde que esse apoio não cubra os mesmos custos.

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016, é necessário avaliar o mecanismo com base em informações recolhidas 
através de requisitos de acompanhamento específicos, evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os efeitos dos instrumentos no terreno.  Para o 
efeito, deve ser criado um painel de avaliação específico que deve complementar o 
Painel de Indicadores Sociais existente e o atual Procedimento relativo aos 
Desequilíbrios Macroeconómicos. As despesas ao abrigo do mecanismo devem ser 
sujeitas a um processo de quitação específico, constituindo um capítulo separado do 
relatório de avaliação da Comissão relativo à quitação, nos termos do artigo 318.º do 
TFUE. Os dados recolhidos para efeitos de acompanhamento devem ser 
desagregados por género.

(36-A) A Comissão deve ser responsável no que respeita à aplicação do mecanismo e 
comparecer perante o Parlamento Europeu para fornecer explicações, sempre que 
necessário, nomeadamente em casos de negligência grave ou má conduta. A este 
respeito, o Parlamento Europeu pode formular recomendações para corrigir as 
deficiências identificadas.

(37) É oportuno que a Comissão apresente um relatório semestral ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho sobre a execução do mecanismo criado pelo presente regulamento. Este 
relatório deve incluir informações pormenorizadas sobre os progressos realizados pelos 
Estados-Membros, incluindo o estado do cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios, no âmbito dos planos de recuperação e resiliência aprovados; deve também 
incluir informações sobre o volume das receitas afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União Europeia no ano anterior, discriminadas por 
rubrica orçamental, e a contribuição dos montantes mobilizados através do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia para a realização dos objetivos do mecanismo.
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(38) Deve ser realizada uma avaliação independente, visando o cumprimento dos objetivos 
do mecanismo criado pelo presente regulamento, a eficiência na utilização de seus 
recursos e seu valor acrescentado. A avaliação deve ser acompanhada, se for caso disso, 
de uma proposta de alteração do presente regulamento. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, analisar o impacto dos instrumentos a longo prazo.

(38-A) A Comissão deve apresentar revisões da execução do mecanismo e propor, se for caso 
disso, alterações ao regulamento, a fim de assegurar a plena autorização das 
dotações.

(39) Os planos de recuperação e resiliência a executar pelos Estados-Membros e a 
correspondente contribuição financeira que lhes seja atribuída devem ser estabelecidos 
por meio de atos delegados. O poder de adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
TFUE relativos à adoção dos planos de recuperação e resiliência e ao pagamento do 
apoio financeiro após o cumprimento das metas e dos objetivos pertinentes deve ser 
delegado na Comissão. É particularmente importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos preparatórios, inclusive ao nível de peritos, 
e que essas consultas sejam conduzidas de acordo com os princípios estabelecidos no 
Acordo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre legislar melhor. Em 
particular, a fim de assegurar a igualdade de participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-Membros, e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos grupos de peritos da Comissão que tratem 
da preparação dos atos delegados. Após a adoção de um ato delegado, o Estado-
Membro em causa e a Comissão devem poder chegar a acordo sobre determinadas 
disposições operacionais de natureza técnica, que especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às circunstâncias prevalecentes durante a execução do 
plano de recuperação e resiliência, os elementos dessas disposições técnicas devem 
poder ser alterados por mútuo acordo. Aplicam-se ao presente regulamento as regras 
financeiras horizontais adotadas pelo Parlamento Europeu e o Conselho com base no 
artigo 322.º do TFUE. Estas regras estão estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, contratos públicos, prémios, execução indireta, bem 
como ao controlo da responsabilidade dos intervenientes financeiros. As disposições 
adotadas com base no artigo 322.º do TFUE dizem igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o respeito deste princípio é uma condição prévia 
essencial para uma gestão financeira rigorosa e eficaz do financiamento da União.
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(40) Em conformidade com o Regulamento Financeiro, o Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho8, o Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 do Conselho9, o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/9610 do Conselho e 
o Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho11, os interesses financeiros da União 
devem ser protegidos através de medidas proporcionadas, nomeadamente por meio da 
prevenção, deteção, correção e investigação de irregularidades e de fraudes, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos indevidamente ou utilizados incorretamente e, 
se for caso disso, da imposição de sanções administrativas. Em especial, nos termos do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode realizar investigações 
administrativas, incluindo verificações e inspeções no local no intuito de verificar a 
existência de fraudes, atos de corrupção ou quaisquer outras atividades ilegais que 
prejudiquem os interesses financeiros da União. Em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2017/1939, a Procuradoria Europeia (EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras infrações penais que prejudiquem os interesses 
financeiros da União, tal como se estabelece na Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho12. Nos termos do Regulamento Financeiro, qualquer pessoa ou 
entidade que receba fundos da União deve cooperar plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceder os direitos e o acesso necessários à Comissão, 
ao OLAF, à Procuradoria Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu, bem como 
assegurar que quaisquer terceiros envolvidos na execução dos fundos da União 
concedam direitos equivalentes à Comissão, ao OLAF, à Procuradoria Europeia e ao 
Tribunal de Contas Europeu. A fim de assegurar a plena transparência, devem ser 
divulgados os destinatários ou os beneficiários finais de financiamento do 
mecanismo. Para efeitos de auditoria e controlo da utilização dos fundos, os Estados-
Membros devem fornecer informações em formato eletrónico numa base de dados 
única, sem criar encargos administrativos desnecessários.

(41) Uma vez que os objetivos do presente regulamento não pode ser suficientemente 
realizados apenas pelos Estados-Membros, mas podem ser mais bem alcançados a nível 
da União, a União pode adotar medidas em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, o 
presente regulamento não excede o necessário para atingir esse objetivo. Deverão ser 
facultadas ao Parlamento Europeu análises e atualizações periódicas sobre o 

8    Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
9 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, relativo à proteção 
dos interesses financeiros das Comunidades Europeias (JO L 312 de 23.12.95, p.1).
10 Regulamento (Euratom, CE) nº 2185/96 do Conselho, de 11 de novembro de 1996, relativo às inspeções 
e verificações no local efetuadas pela Comissão para proteger os interesses financeiros das Comunidades 
Europeias contra a fraude e outras irregularidades (JO L 292 de 15.11.96, p. 2).
11 Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro de 2017, que dá execução a uma 
cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia («EPPO») (JO L 283 de 31.10.2017, p.1).
12 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2017, relativa à luta 
contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União através do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29).
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funcionamento do programa que sirvam, nomeadamente, de base aos debates 
realizados no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa.

(42) A fim de permitir uma rápida aplicação das medidas nele previstas, o presente 
regulamento deve entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia,

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

CAPÍTULO I 

Disposições gerais e enquadramento financeiro

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência (o «mecanismo»).

Define os seus objetivos, o financiamento, as formas de financiamento pela União e as regras 
de concessão desse financiamento.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

1. «Fundos da União», os fundos abrangidos pelo Regulamento (UE) YYY/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho [sucessor do RDC]13; 

2. «Contribuição financeira», o apoio financeiro não reembolsável disponível para 
atribuição ou atribuído aos Estados-Membros ao abrigo do mecanismo; ▌

2-A. «Empréstimo não renovável», um empréstimo concedido a um Estado-Membro com 
um calendário fixo de reembolso sob a forma de pagamento de prestações a 
intervalos regulares;

3. «Semestre Europeu para a coordenação das políticas ▌» ou «Semestre Europeu», o 
processo estabelecido pelo artigo 2.º-A do Regulamento (CE) n.º 1466/97 ▌14;

3-A. «Autoridade nacional», uma ou mais autoridades da administração pública, 
incluindo a nível regional e local, bem como organizações de Estados-Membros na 
aceção do artigo 2.º, ponto 42, do Regulamento Financeiro, que cooperam num 
espírito de parceria, em conformidade com o quadro institucional e jurídico dos 
Estados-Membros;

3-B. «Adicionalidade», para efeitos do presente regulamento, o cumprimento do requisito 
de adicionalidade estabelecido no [artigo 209.º, n.º 2, alínea b)] do [Regulamento 
Financeiro], e, se for caso disso, a maximização do investimento privado em 
conformidade com o [artigo 209.º, n.º 2, alínea d)] do [Regulamento Financeiro];

13 JO C , , p.
14 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo ao reforço da supervisão 
das situações orçamentais e à supervisão e coordenação das políticas económicas (JO L 209 de 2.8.1997, p. 1).
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3-C. «Objetivos intermédios», compromissos claros, qualitativos e quantitativos, 
mensuráveis e verificáveis assumidos por um Estado-Membro no contexto dos 
planos de recuperação e resiliência;

3-D. «Resiliência», a capacidade de fazer face, de uma forma justa, sustentável e 
inclusiva, a choques económicos, societais e ambientais, bem como a mudanças 
estruturais persistentes, decorrentes de qualquer tipo de crise, e de promover o bem-
estar de todos;

3-E. «Não prejudicar significativamente», não financiar nem desenvolver atividades 
económicas que prejudiquem significativamente qualquer objetivo ambiental a que 
se refere o Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho15 
(Regulamento Taxonomia da UE). A Comissão elabora notas de orientação técnica 
sobre a aplicação prática do princípio «não prejudicar significativamente», tendo 
em conta o referido Regulamento.

3-F. «Objetivos climáticos e ambientais da União», os objetivos e metas da União em 
matéria de clima previstos no Regulamento (UE) …/… [Lei Europeia do Clima].

Artigo 3.º
Âmbito de aplicação

O âmbito de aplicação do mecanismo ▌criado pelo presente regulamento refere-se às seis 
prioridades europeias, estruturadas em pilares do seguinte modo:

- a transição ecológica justa, tendo em conta os objetivos do Pacto Ecológico;
- a transformação digital, tendo em conta os objetivos da estratégia digital europeia; 
-     coesão económica, produtividade e competitividade, tendo em conta os objetivos da 

estratégia industrial e da estratégia para as PME;
- coesão social e territorial, tendo em conta os objetivos do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais;
- resiliência institucional, a fim de aumentar a capacidade de reação em situações de 

crise; e
-      políticas para o instrumento de recuperação «Next Generation EU», tendo em conta os 

objetivos da Agenda de Competências para a Europa, da Garantia para a Juventude 
e da Garantia para a Infância.

Os planos de recuperação e resiliência elegíveis para financiamento ao abrigo do presente 
instrumento devem afetar 100 % da sua dotação, em termos de custos agregados, a medidas 
de investimento e de reforma que se insiram no âmbito das seis prioridades europeias. Cada 
plano nacional de recuperação e resiliência deve afetar, pelo menos, 7 % da sua dotação, em 
termos de custos agregados, a medidas de investimento e de reforma que se insiram no âmbito 
de cada uma das seis prioridades europeias.

A Comissão elabora notas de orientação técnica sobre a aplicação prática da afetação.

15 Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020, 
relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do investimento sustentável, e que altera o 
Regulamento (UE) 2019/2088 (JO L 198 de 22.6.2020, p. 13).



PE655.950v03-00 24/422 RR\1217780PT.docx

PT

A fim de contribuir para os objetivos climáticos e ambientais da União e ser plenamente 
coerente com os mesmos, nomeadamente a transição para o cumprimento dos objetivos 
climáticos atualizados da União para 2030 e do objetivo de neutralidade climática da União 
até 2050, em conformidade com o [Regulamento 2020/XXX que estabelece o quadro para 
alcançar a neutralidade climática e que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 («Lei 
Europeia do Clima»)], pelo menos 40% do montante de cada plano de recuperação e 
resiliência contribui para a integração das questões climáticas e de biodiversidade nas seis 
diferentes prioridades europeias.

No intuito de refletir as prioridades da estratégia digital europeia e a necessidade de 
concretizar um mercado único digital que aumente a competitividade da União a nível 
mundial e também ajude a tornar a União mais resiliente, mais inovadora e mais autónoma 
de um ponto de vista estratégico, pelo menos 20 % do montante de cada plano de recuperação 
e resiliência contribui para o financiamento da despesa digital nas seis diferentes prioridades 
europeias.

Artigo 4.º
Objetivos gerais e específicos

1. O objetivo geral do mecanismo ▌é colocar a ênfase nas seis prioridades europeias 
referidas no artigo 3.o. Deve ser dada especial atenção à interação e às ligações entre 
as seis prioridades europeias, a fim de assegurar a coerência e de permitir sinergias, 
gerando assim um valor acrescentado europeu. O mecanismo deve promover a 
coesão económica, social e territorial da União e a convergência, bem como a 
autonomia estratégica, através da melhoria da resiliência, da capacidade de reação 
em situações de crise e ▌de ajustamento dos Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social, económico e em termos de género decorrente da crise, ▌do apoio à 
transição ecológica justa ▌e à transição digital, contribuindo ▌para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da União, fomentar a criação de emprego de 
alta qualidade ▌no rescaldo da crise da COVID-19 e favorecer o crescimento 
sustentável e o reforço da área do euro.

1-B. O mecanismo contribui para os objetivos das políticas da União, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, o Acordo de Paris e o reforço do mercado único.

2. Para atingir este objetivo geral, o objetivo específico do Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência consiste em prestar apoio financeiro aos Estados-Membros, com vista a 
atingir as metas e os objetivos intermédios claros das reformas e dos investimentos de 
apoio ao crescimento sustentável estabelecidos nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve ser prosseguido em  ▌cooperação estreita e 
transparente com os Estados-Membros em causa.

Artigo 4.o-A
Princípios horizontais

1. O mecanismo não deve ser contrário aos interesses estratégicos e económicos da 
União. Neste sentido, não deve ser concedido apoio a projetos que façam parte dos 
planos de investimento estratégico de países terceiros, que sejam abrangidos pelos 
fatores suscetíveis de afetar a segurança ou a ordem pública a tomar em 
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consideração pelos Estados-Membros e pela Comissão nos termos do artigo 4.º do 
Regulamento (UE) 2019/452 do Parlamento Europeu e do Conselho16.

2. O apoio ao abrigo do mecanismo não deve substituir as despesas orçamentais 
nacionais recorrentes e deve respeitar o princípio da adicionalidade do 
financiamento da União.

3. O mecanismo só deve apoiar projetos que respeitem o princípio de «não prejudicar 
significativamente».

Artigo 5.º 
Recursos do Instrumento de Recuperação da União Europeia

1. As medidas referidas no artigo 2.º do Regulamento [Instrumento de Recuperação da 
União Europeia (EURI)] devem ser executadas no âmbito do mecanismo: 

(a) Através do montante de 337 968 000 000 EUR referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea 
a), subalínea ii), do Regulamento [EURI], a preços correntes [EUR 312 500 000 000, 
a preços de 2018], disponível para apoio não reembolsável, sob reserva do artigo 4.º, 
n.ºs 4 e 8, do Regulamento [EURI].

Estes montantes constituem receitas externas afetadas em conformidade com o artigo 
21.º, n.º 5, do Regulamento Financeiro.

(b) Através do montante de 385 856 000 000 EUR referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea 
b), do Regulamento [EURI], a preços correntes [EUR 360 000 000 000, a preços de 
2018], disponível para apoio sob a forma de empréstimos não renováveis aos 
Estados-Membros nos termos dos artigos 12.º e 13.º, sob reserva do disposto no artigo 
4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

2. Os montantes referidos no n.º 1, alínea a), podem também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, acompanhamento, controlo, auditoria e avaliação, 
necessárias para a gestão do mecanismo e a realização dos seus objetivos, em especial 
estudos, reuniões de peritos, ações de informação e comunicação, incluindo a 
comunicação institucional das prioridades políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos do presente regulamento, consultas das 
autoridades nacionais, os parceiros sociais, das organizações da sociedade civil, em 
especial organizações de jovens e outras partes interessadas relevantes, despesas 
ligadas às redes informáticas, centradas no processamento e intercâmbio de 
informações, ferramentas informáticas institucionais, e todas as outras despesas de 
assistência técnica e administrativa efetuadas pela Comissão para a gestão do 
mecanismo. As despesas podem também abranger os custos de outras atividades de 
apoio, tais como o controlo da qualidade e o acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos investimentos de apoio ao crescimento sustentável. 
Tendo em conta essas atividades, os Estados-Membros podem igualmente solicitar 
apoio técnico em conformidade com o Regulamento XX/YYYY [que cria o 
Instrumento de Assistência Técnica].

16 Regulamento (UE) 2019/452 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2019, que 
estabelece um regime de análise dos investimentos diretos estrangeiros na União (JO L 79I de 21.3.2019, 
p. 1).
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2-A. Até 31 de dezembro de [2024], a Comissão avalia o montante esperado das dotações 
de autorização não utilizadas e das dotações cuja autorização foi anulada, disponíveis 
para apoio não reembolsável a que se refere o n.º 1, alínea a), do presente artigo, que 
pode ser introduzido no orçamento da União para reforçar os programas com valor 
acrescentado europeu, através da sua inserção no projeto de orçamento da UE para 
2025 a título de receitas externas afetadas, em conformidade com o artigo 21.º, n.º 5, 
do Regulamento Financeiro.
A Comissão propõe, numa base casuística, o reforço dos programas identificados no 
primeiro parágrafo somente na sequência de uma avaliação que conclua que os 
programas em questão necessitam de um aumento do financiamento para atingir os 
objetivos estabelecidos na respetiva legislação.

A avaliação da Comissão é apresentada à autoridade orçamental. O Parlamento e o 
Conselho têm a possibilidade de alterar, aprovar ou rejeitar individualmente as 
propostas da Comissão para reforçar os programas específicos identificados no 
primeiro parágrafo do presente número.
Os montantes não utilizados para reforçar os programas identificados no primeiro 
parágrafo do presente número devem ser utilizados na totalidade para o reembolso 
do financiamento obtido pela Comissão para efeitos de financiamento do mecanismo.

Artigo 6.º 
Recursos dos programas de gestão partilhada

1. Os recursos afetados aos Estados-Membros em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o mecanismo. A Comissão deve executar esses 
recursos diretamente, em conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro. Esses recursos devem ser utilizados em benefício do 
Estado-Membro em causa, até ao limite máximo de 5 % da dotação orçamental do 
Estado-Membro.

2. Os Estados-Membros podem propor a afetação de até 5 % do seu plano de reforma 
e de resiliência ao instrumento de assistência técnica e ao programa InvestEU, em 
especial para medidas de apoio à solvência, bem como aos programas do QFP em 
regime de gestão direta que visam as crianças e os jovens, incluindo o programa 
Erasmus, a cultura, bem como a investigação e a inovação, nomeadamente o 
programa Horizonte Europa, se, e apenas se, o montante atribuído contribuir para 
a consecução dos objetivos e respeitar os requisitos estabelecidos pelo presente 
regulamento, em conformidade com os artigos 3.º, 4.º e 4.º-A, e seguir o 
procedimento de avaliação previsto no artigo 17.º. O montante atribuído é executado 
em conformidade com as regras do Fundo para o qual os recursos são transferidos 
e a favor do Estado-Membro em causa. Não é exigido cofinanciamento para o 
montante transferido. A Comissão executa esses recursos em conformidade com o 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Financeiro.

Artigo 7.o
Execução

O mecanismo ▌deve ser executado pela Comissão em regime de gestão direta, em 
conformidade com o Regulamento Financeiro.
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Artigo 8.º
Adicionalidade e financiamento complementar

O apoio ao abrigo do mecanismo ▌é complementar ao apoio prestado ao abrigo de outros 
fundos e programas da União e ao financiamento concedido pelo Grupo do Banco Europeu 
de Investimento ou por outras instituições financeiras internacionais de que um 
Estado-Membro seja acionista. Os projetos de reforma e de investimento podem receber apoio 
de outros programas e instrumentos da União, desde que esse apoio não cubra os mesmos 
custos.

Artigo 9.º
Medidas que associam o mecanismo a uma boa governação económica

Nos casos em que a cláusula de derrogação de âmbito geral do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento seja desativada, a Comissão propõe, dentro de 3 meses, uma proposta de 
alteração do presente regulamento para estabelecer uma ligação entre o mecanismo e uma 
boa governação económica a que se refere o artigo 15.º, n.º 7, do Regulamento que estabelece 
disposições comuns relativas [...] [RDC],  ▌

Artigo 9.o-A
Medidas que estabelecem uma ligação entre o mecanismo e a proteção do orçamento da 

União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito
1. O mecanismo só é disponibilizado aos Estados-Membros empenhados em respeitar 

o Estado de direito e os valores fundamentais da União.

2. A Comissão fica habilitada a iniciar a suspensão das dotações de autorização ou de 
pagamento aos Estados-Membros ao abrigo do mecanismo em caso de deficiências 
generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito, sempre que estas últimas 
afetem ou sejam suscetíveis de afetar os princípios da boa gestão financeira ou a 
proteção dos interesses financeiros da União.

3. Em particular, são nomeadamente consideradas deficiências generalizadas no que 
diz respeito ao Estado de direito as seguintes situações, sempre que afetem ou sejam 
suscetíveis de afetar os princípios da boa gestão financeira ou a proteção dos 
interesses financeiros da União:
(a) O facto de se pôr em risco a independência do poder judicial, incluindo 

mediante a imposição de restrições à capacidade de exercer funções 
jurisdicionais autónomas através da intervenção externa em garantias de 
independência, restringindo sentenças proferidas no âmbito da ordem 
externa, revendo arbitrariamente as regras relativas à nomeação ou ao 
mandato do pessoal judicial, influenciando o pessoal judicial de qualquer 
forma suscetível de comprometer a sua imparcialidade ou interferindo com a 
independência da advocacia;

(b) O facto de não se prevenir, corrigir e sancionar as decisões arbitrárias ou 
ilegais por parte de autoridades públicas, incluindo as autoridades com 
funções coercivas; de suspender recursos humanos e financeiros de forma a 
afetar o seu correto funcionamento; ou de se ser incapaz de garantir a 
ausência de conflitos de interesses;



PE655.950v03-00 28/422 RR\1217780PT.docx

PT

(c) O facto de se limitar a disponibilidade e a eficácia dos mecanismos de recurso, 
nomeadamente através de regras processuais restritivas; de não se executar 
sentenças; ou de se limitar a efetiva investigação, repressão ou sanção das 
infrações à lei;

(d) O facto de se pôr em risco a capacidade administrativa de um Estado-Membro 
para respeitar as obrigações decorrentes da adesão à União Europeia, 
incluindo a capacidade de aplicar efetivamente as regras, normas e políticas 
que constituem o corpo do direito da União;

(e) Medidas que enfraquecem a proteção das comunicações confidenciais entre 
advogado e cliente.

4. Uma deficiência generalizada no que diz respeito ao Estado de direito pode ser 
estabelecida, nomeadamente quando um ou vários dos seguintes elementos são 
afetados ou são suscetíveis de ser afetados:
(a) O correto funcionamento das autoridades do Estado-Membro que executa o 

mecanismo, em especial no contexto de procedimentos de contratação pública 
ou de concessão de subvenções;

(b) O correto funcionamento da economia de mercado, no respeito da 
concorrência e das forças de mercado da União, bem como a aplicação efetiva 
das obrigações decorrentes da adesão, incluindo a adesão ao objetivo de união 
política, económica e monetária;

(c) O correto funcionamento das autoridades responsáveis pelo controlo 
financeiro, o acompanhamento e as auditorias internas e externas, bem como 
o bom funcionamento de sistemas de gestão e responsabilização financeira 
eficazes e transparentes;

(d) O correto funcionamento dos órgãos de investigação e dos serviços do 
Ministério Público no que diz respeito à repressão da fraude, nomeadamente 
fraude fiscal, corrupção ou outras infrações ao direito da União relativamente 
à execução do mecanismo;

(e) O controlo jurisdicional efetivo, realizado por tribunais independentes, das 
ações ou omissões das autoridades referidas nas alíneas a), c) e d);

(f) A prevenção e punição da fraude, nomeadamente fraude fiscal, corrupção ou 
outras infrações ao direito da União relacionadas com a execução do 
mecanismo, e a imposição, aos beneficiários, de sanções efetivas e dissuasivas 
pelos tribunais ou autoridades administrativas nacionais;

(g) A recuperação dos fundos indevidamente pagos;
(h) A prevenção e repressão da evasão e da concorrência fiscais e o bom 

funcionamento das autoridades que contribuem para a cooperação 
administrativa em matéria fiscal;

(i) A cooperação eficaz e em tempo útil com o OLAF e, mediante a participação 
do Estado-Membro em causa, com a Procuradoria Europeia nas suas 
investigações ou ações penais, em conformidade com os respetivos atos 
jurídicos e com o princípio da cooperação leal;
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(j) A correta execução do mecanismo na sequência de uma violação sistémica 
dos direitos fundamentais.

5. Se estiverem preenchidas as condições previstas no n.º 4, podem ser adotadas uma 
ou diversas das seguintes medidas:

(a) Uma proibição de assumir novos compromissos jurídicos;
(b) Uma suspensão dos compromissos;
(c) Uma redução dos compromissos, nomeadamente através de correções 

financeiras;
(d) Uma redução do pré-financiamento;
(e) Uma interrupção dos prazos de pagamento;
(f) Uma suspensão dos pagamentos.

Salvo disposição em contrário da decisão que adota as medidas, a imposição de 
medidas adequadas não afeta a obrigação de um Estado-Membro efetuar 
pagamentos aos destinatários ou beneficiários finais. As ações à escala regional e 
local que sejam elegíveis para apoio devem continuar a beneficiar do mecanismo. 
Caso um Estado-Membro apresente deficiências, as ações à escala regional e local 
que sejam elegíveis devem continuar a beneficiar do mecanismo.

As medidas adotadas devem ser proporcionais à natureza, gravidade, duração e 
alcance das deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de direito. 
Devem, na medida do possível, visar as ações da União efetiva ou potencialmente 
afetadas por tal deficiência.
A Comissão deve, através de um sítio Web ou de um portal na Internet, disponibilizar 
informações e orientações para os destinatários ou beneficiários finais sobre as 
obrigações dos Estados-Membros.

A Comissão deve fornecer igualmente, no mesmo sítio ou portal, os instrumentos 
adequados que permitam aos destinatários ou beneficiários finais informar a 
Comissão de qualquer violação destas obrigações que, na opinião destes 
destinatários ou beneficiários finais, lhes diga diretamente respeito. As informações 
prestadas pelos destinatários ou beneficiários finais em conformidade com o 
presente número só podem ser tomadas em consideração pela Comissão se forem 
acompanhadas de uma prova de que o destinatário ou beneficiário final em causa 
apresentou uma queixa formal à autoridade competente.

Com base nas informações fornecidas pelos destinatários ou beneficiários finais, a 
Comissão assegura que qualquer montante devido pelos Estados-Membros é 
efetivamente pago aos destinatários ou beneficiários finais.

6. Se a Comissão entender que tem motivos razoáveis para considerar que as condições 
previstas no n.º 4 estão preenchidas, deve enviar uma notificação escrita ao 
Estado-Membro em causa, indicando as razões em que baseou essa sua constatação. 
A Comissão deve informar sem demora o Parlamento Europeu e o Conselho da 
notificação e do seu conteúdo.
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Ao avaliar se as condições previstas no n.º 4 estão preenchidas, a Comissão deve 
tomar em consideração todas as informações pertinentes, as decisões do Tribunal 
de Justiça da União Europeia, resoluções do Parlamento Europeu, relatórios do 
Tribunal de Contas e conclusões e recomendações das organizações e redes 
internacionais relevantes. A Comissão deve ter igualmente em conta os critérios 
utilizados no contexto das negociações de adesão à União, nomeadamente os 
capítulos do acervo relativo ao sistema judiciário e aos direitos fundamentais, à 
justiça, à liberdade e à segurança, ao controlo financeiro e à fiscalidade, bem como 
as orientações utilizadas no contexto do Mecanismo de Cooperação e de Verificação 
para acompanhar os progressos de um Estado-Membro.

A Comissão é assistida por um painel de peritos independentes, que será criado por 
meio de um ato delegado.

A Comissão pode solicitar quaisquer informações adicionais de que necessite para 
realizar a sua avaliação, tanto antes como depois de ter chegado a uma constatação.

O Estado-Membro em causa deve fornecer as informações necessárias e pode 
apresentar as suas observações num prazo fixado pela Comissão, que não pode ser 
inferior a um mês nem superior a três meses a contar da data de notificação da 
constatação. Nas suas observações, o Estado-Membro pode propor a adoção de 
medidas corretivas.

A Comissão deve ter em consideração as informações recebidas e as observações 
apresentadas pelo Estado-Membro em causa, bem como a adequação das eventuais 
medidas corretivas propostas, ao decidir se deve ou não adotar uma decisão sobre 
quaisquer medidas referidas no n.º 5. A Comissão decide do seguimento a dar às 
informações recebidas dentro do prazo indicativo de um mês e, em todo o caso, num 
prazo razoável a contar da data de receção dessas informações.

Ao avaliar a proporcionalidade das medidas a aplicar, a Comissão deve ter em 
devida conta as informações e orientações referidas no presente número.

Se a Comissão considerar que existe uma deficiência generalizada no que diz 
respeito ao Estado de direito, deve adotar uma decisão sobre as medidas referidas 
no n.º 5, através de um ato de execução.

Ao mesmo tempo que adota a sua decisão, a Comissão apresenta simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de transferência para uma 
reserva orçamental de um montante equivalente ao valor das medidas adotadas.

Em derrogação do disposto no artigo 31.º, n.os 4 e 6, do Regulamento Financeiro, o 
Parlamento Europeu e o Conselho deliberam sobre a proposta de transferência no 
prazo de quatro semanas a contar da sua receção por ambas as instituições. A 
proposta de transferência é considerada aprovada, salvo se, no prazo de quatro 
semanas, o Parlamento Europeu, deliberando por maioria dos votos expressos, ou o 
Conselho, deliberando por maioria qualificada, a alterarem ou rejeitarem. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho alterarem a proposta de transferência, 
aplicar-se-á o artigo 31.º, n.º 8, do Regulamento Financeiro.
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A decisão referida no oitavo parágrafo entra em vigor se nem o Parlamento Europeu 
nem o Conselho rejeitarem a proposta de transferência no prazo referido no décimo 
parágrafo.

7. O Estado-Membro em causa pode, a qualquer momento, apresentar à Comissão 
uma notificação formal, incluindo elementos de prova que demonstrem que a 
insuficiência generalizada no que diz respeito ao Estado de direito foi corrigida ou 
deixou de existir.

A pedido do Estado-Membro em causa ou por sua própria iniciativa, a Comissão 
deve avaliar a situação no Estado-Membro em causa dentro do prazo indicativo de 
um mês e, em todo o caso, num prazo razoável a contar da data de receção da 
notificação formal. Logo que as deficiências generalizadas no que diz respeito ao 
Estado de direito que foram o motivo da adoção das medidas referidas no n.º 5 
deixem de existir, no todo ou em parte, a Comissão deve, sem demora, adotar uma 
decisão para levantar essas medidas no todo ou em parte. Ao mesmo tempo que 
adota a sua decisão, a Comissão apresenta simultaneamente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta no sentido de levantar, no todo ou em parte, 
a reserva orçamental referida no n.º 6. Aplica-se o procedimento estabelecido no n.º 
5.

CAPÍTULO II

Contribuição financeira, processo de afetação e empréstimos

Artigo 10.º
Contribuição financeira máxima

É calculada uma contribuição financeira máxima para cada Estado-Membro para a atribuição 
do montante referido no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a metodologia estabelecida no 
anexo I, com base na população, no inverso do produto interno bruto (PIB) per capita, ▌na taxa 
de desemprego relativa de cada Estado-Membro e na perda acumulada de PIB real observada 
durante o período de 2020-2021, em comparação com 2019.

Para o período 2021-2022, a contribuição financeira máxima é calculada utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com base na população, no inverso do PIB per capita 
e na taxa de desemprego relativa de cada Estado-Membro registada no período de 2015-2019.

Para o período 2023-2024, a contribuição financeira máxima é calculada utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com base na população, no inverso do PIB per capita 
e na perda acumulada de PIB real observada durante o período de 2020-2021, em 
comparação com 2019, a calcular até 30 de junho de 2022.

Artigo 11.o
Atribuição da contribuição financeira

1. Durante um período que termina em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 337 968 000 000 EUR referido no artigo 
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5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro pode apresentar pedidos até ao limite da sua 
contribuição financeira máxima, referida no artigo 10.º, para executar os seus planos 
de recuperação e resiliência.

2. Durante um período com início após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de dezembro de 
2024, se estiverem disponíveis recursos financeiros, a Comissão pode organizar 
convites, em conformidade com o calendário do Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada convite, o montante disponível para atribuição. 
Cada Estado-Membro pode propor receber até um montante máximo correspondente 
à sua quota-parte do montante disponível para atribuição referido no anexo I, a fim de 
executar o plano de recuperação e resiliência.

Artigo 12.º
Empréstimos

1. Um Estado-Membro pode solicitar um empréstimo no momento da apresentação de 
um plano de recuperação e resiliência referido no artigo 15.º, ou num momento 
diferente, até 31 de agosto de 2024. 

2. Um Estado-Membro pode solicitar um empréstimo no momento da apresentação de 
um plano de recuperação e resiliência referido no artigo 15.º, ou num momento 
diferente, até 31 de agosto de 2024. Neste último caso, o pedido deve ser acompanhado 
de um plano revisto, incluindo as metas e os objetivos intermédios adicionais.

3. O pedido de empréstimo de um Estado-Membro deve indicar: 

(a) As razões do apoio sob a forma de empréstimos, justificadas pelas necessidades 
financeiras mais elevadas associadas a reformas e investimentos adicionais; 

(b) As reformas e os investimentos adicionais, em conformidade com o artigo 15.º; 

(c) O custo mais elevado do plano de recuperação e de resiliência em causa, em 
comparação com o montante da contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º, ou com a contribuição financeira atribuída ao plano de recuperação 
e resiliência com base no artigo 17.º, n.º 3, alínea b);

(c-A) Informações sobre o modo como o pedido de empréstimo se enquadra no 
planeamento financeiro global do Estado-Membro e no objetivo geral de 
políticas orçamentais sólidas.

4. O apoio sob a forma de empréstimos para o plano de recuperação e resiliência do 
Estado-Membro em causa não deve ser superior à diferença entre o custo total do plano 
de recuperação e resiliência, revisto se for caso disso, e a contribuição financeira 
máxima referida no artigo 10.º. O volume máximo do empréstimo para cada Estado-
Membro não deve exceder 6,8 % do seu rendimento nacional bruto.

5. Em derrogação do n.º 4, sob reserva da disponibilidade de recursos e em circunstâncias 
excecionais, o montante do apoio sob a forma de empréstimos pode ser aumentado.

6. O apoio sob a forma de empréstimos é desembolsado em parcelas, sob reserva do 
cumprimento das metas e dos objetivos intermédios, em conformidade com o 
artigo 17.º, n.º 4, alínea g).
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7. A Comissão toma uma decisão sobre o pedido de apoio sob a forma de empréstimos 
em conformidade com o artigo 17.º. Se for caso disso, o plano de recuperação e 
resiliência é alterado em conformidade.

Artigo 13.o
Acordo de empréstimo

1. Antes de celebrar um acordo de empréstimo com o Estado-Membro em causa, a 
Comissão avalia se:

(a) A justificação para solicitar o empréstimo e o seu montante são considerados 
razoáveis e plausíveis em relação às reformas e aos investimentos adicionais; e

(b) As reformas e os investimentos adicionais cumprem os critérios estabelecidos 
no artigo 16.º, n.º 3.

2. Se o pedido de empréstimo cumprir os critérios referidos no n.º 1 e após a adoção da 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 2, a Comissão celebra um acordo de empréstimo 
com o Estado-Membro em causa. Além dos elementos previstos no artigo 220.º, n.º 5, 
do Regulamento Financeiro, o acordo de empréstimo deve incluir os seguintes 
elementos: 

(a) O montante do empréstimo em euros incluindo, se for caso disso, o montante 
do apoio sob a forma de empréstimo pré-financiado em conformidade com o 
artigo XX;

(b) O prazo de vencimento médio; o artigo 220.º, n.º 2, do Regulamento Financeiro 
não é aplicável a este prazo de vencimento;

(c) A fórmula de cálculo dos preços e o período de disponibilidade do empréstimo;

(d) O número máximo de parcelas e um calendário de reembolso claro e preciso;

(e) Os outros elementos necessários para a execução do apoio sob a forma de 
empréstimos em relação às reformas e aos projetos de investimento em causa, 
em conformidade com a decisão referida no artigo 17.º, n.º 2.

3. Nos termos do artigo 220.º, n.º 5, alínea e), do Regulamento Financeiro, os custos 
relacionados com a contração de fundos para os empréstimos referidos no presente 
artigo são suportados pelos Estados-Membros beneficiários.

4. Um Estado-Membro que beneficie de um empréstimo concedido em conformidade 
com o presente artigo deve abrir uma conta específica para a gestão do empréstimo 
recebido.

5. Um Estado-Membro que beneficie de um empréstimo concedido em conformidade 
com o presente artigo deve abrir uma conta específica para a gestão do empréstimo 
recebido. Deve igualmente transferir o capital e os juros devidos no âmbito de qualquer 
empréstimo conexo para uma conta indicada pela Comissão de acordo com as 
disposições adotadas em conformidade com o número anterior, no prazo de 20 dias 
úteis TARGET2 antes da respetiva data de vencimento.

Artigo 13.º-A
Análises e revisões
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1. Até ao final de 2022, o mais tardar, a Comissão apresenta uma análise da execução 
dos recursos a que se refere o Capítulo II do presente regulamento. Se for caso disso, 
essa análise obrigatória deve ser acompanhada de uma proposta legislativa de 
revisão do presente regulamento, a fim de assegurar a utilização plena dos recursos.

2. Até ao final de 2024, o mais tardar, a Comissão apresenta uma análise da execução 
dos recursos a que se refere o Capítulo II do presente regulamento. Essa análise 
obrigatória deve ser acompanhada das medidas necessárias para a revisão do 
presente regulamento, a fim de assegurar a utilização plena das dotações de 
autorização.

CAPÍTULO III

Planos de recuperação e resiliência

Artigo 14.o
Eligibilidade

1. Para atingir as prioridades europeias a que se refere o artigo 3.º e os objetivos 
previstos no artigo 4.º, os Estados-Membros devem preparar planos nacionais de 
recuperação e resiliência. Estes planos devem definir a agenda de reformas e de 
investimento do Estado-Membro em causa para os quatro anos seguintes. Os planos 
de recuperação e resiliência elegíveis para financiamento ao abrigo do presente 
instrumento devem incluir medidas para a execução de reformas e de projetos de 
investimento público e privado por meio de um pacote coerente e abrangente. Para a 
preparação dos planos de recuperação e resiliência, os Estados-Membros podem 
recorrer ao Instrumento de Assistência Técnica em conformidade com o 
Regulamento XX/YYYY [que cria o Instrumento de Assistência Técnica].
As medidas lançadas a partir de 1 de fevereiro de 2020 relacionadas com as 
consequências económicas e sociais da crise da COVID-19 devem ser elegíveis para 
apoio pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência, desde que respeitem os 
requisitos previstos no presente regulamento.

2. Os planos de recuperação e resiliência devem contribuir para as seis prioridades 
europeias definidas no artigo 3.º, incluindo as quotas de despesas mínimas 
identificadas no artigo 3.º, os objetivos gerais e específicos, tal como definidos no 
artigo 4.º, e devem respeitar os princípios horizontais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 4.º-A.

2-A. Em conformidade com o âmbito de aplicação do mecanismo, os planos de 
recuperação e resiliência devem contribuir para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados nas recomendações específicas por país pertinentes, dirigidas 
ao Estado-Membro em causa, ou noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no contexto do Semestre Europeu, incluindo as 
recomendações pertinentes para a área do euro aprovadas pelo Conselho.

2-B. Os planos de recuperação e resiliência devem também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos programas nacionais de reformas no âmbito do 
Semestre Europeu, nos seus planos nacionais em matéria de energia e clima e respetivas 
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atualizações ao abrigo do Regulamento (UE) 2018/199917, nos planos territoriais de 
transição justa ao abrigo do Fundo para uma Transição Justa18, nos planos de 
implementação da Garantia para a Juventude e nos acordos de parceria e programas 
operacionais ao abrigo dos fundos da União, bem como nas medidas relacionadas com 
a aplicação do direito e das políticas da União.

2-C. Os planos de recuperação e resiliência devem ser coerentes com a Estratégia da UE 
para a Igualdade de Género 2020-2025, basear-se numa avaliação do impacto das 
medidas planeadas em função do género e incluir ações-chave para combater 
eficazmente o impacto negativo da crise na igualdade de género, em combinação com 
medidas de integração da perspetiva de género. Os planos de recuperação e resiliência 
devem igualmente ser coerentes com as estratégias nacionais para a igualdade de 
género.

2-D. Os planos de recuperação e resiliência não devem prejudicar o mercado único.
3. Sempre que um Estado-Membro esteja isento da supervisão e avaliação no quadro do 

Semestre Europeu com base no artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 472/2013 ou 
esteja sujeito a vigilância ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 332/2002 do Conselho, 
as disposições previstas no presente regulamento devem ser aplicadas ao Estado-
Membro em causa no que respeita aos desafios e prioridades identificados pelas 
medidas previstas ao abrigo desses regulamentos.

3-A. Os planos nacionais de recuperação e resiliência não devem prejudicar o direito à 
celebração e aplicação de acordos coletivos, nem o direito à realização de ações 
coletivas, tal como estabelecido pela legislação e as práticas nacionais e em 
conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Artigo 15.°
Plano de recuperação e resiliência

1. Um Estado-Membro que pretenda receber uma contribuição financeira 
disponibilizada nos termos do artigo 11.º, n.º 1, deve apresentar à Comissão um plano 
de recuperação e resiliência, tal como definido no artigo 14.º, n.º 1.

Depois de a Comissão disponibilizar, para atribuição, o montante mencionado no 
artigo 11.º, n.º 2, um Estado-Membro deve, se pertinente, atualizar e apresentar à 
Comissão o plano de recuperação e resiliência mencionado no n.º 1 para ter em 
conta a contribuição financeira máxima atualizada calculada em conformidade com 
o artigo 10.º, n.º 2.

2. O plano de recuperação e resiliência apresentado pelo Estado-Membro em causa deve 
ser transmitido conjuntamente com o programa nacional de reformas num 
documento integrado único e deve, por princípio, ser oficialmente apresentado, o 
mais tardar, até 30 de abril. O Estado-Membro pode apresentar um projeto de plano a 
partir de 15 de outubro do ano anterior, juntamente com o projeto de orçamento do ano 
seguinte.

17 Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, 
relativo à Governação da União da Energia e da Ação Climática. 
18 […]
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Um Estado-Membro que pretenda receber apoio ao abrigo do mecanismo deve 
estabelecer um diálogo a vários níveis, no quadro do qual as autoridades de poder 
local e regional, os parceiros sociais, as organizações da sociedade civil, em especial 
as organizações de jovens, outras partes interessadas relevantes e o grande público 
possam participar e debater ativamente a elaboração e a execução do plano de 
recuperação e resiliência. O projeto de plano deve ser apresentado às autoridades 
de poder local e regional, aos parceiros sociais, às organizações da sociedade civil, 
em especial organizações de jovens, a outras partes interessadas relevantes e ao 
grande público, para consulta, antes da data de apresentação à Comissão, e os 
parceiros sociais dispõem de, pelo menos, 30 dias para reagir por escrito, em 
conformidade com o princípio da parceria.

3. O plano de recuperação e resiliência deve ser devidamente fundamentado e justificado. 
Deve conter os seguintes elementos:

a) Uma explicação detalhada da forma como os planos e as medidas de 
recuperação e resiliência contribuem para cada uma das seis prioridades 
europeias, tal como definidas no artigo 3.º, e para os objetivos enunciados no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea b) e não são contrários a estes objetivos;

a-B) Em conformidade com o âmbito de aplicação do mecanismo, uma justificação 
da forma como o plano contribui para dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações pertinentes específicas por país relativas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no contexto do Semestre Europeu, incluindo as 
recomendações pertinentes para a área do euro aprovadas pelo Conselho;

a-C) Caso um Estado-Membro apresente desequilíbrios ou desequilíbrios 
excessivos, conforme concluído pela Comissão após uma análise 
aprofundada, uma explicação da forma como as recomendações formuladas 
ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 1176/2011 são compatíveis 
com os planos;

a-D)  Uma explicação pormenorizada da forma como o plano respeita as quotas 
mínimas de atribuição para cada uma das seis prioridades europeias estabelecidas 
nos termos do artigo 3.º;

a-E) Uma explicação detalhada da forma como, pelo menos, 40 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e resiliência contribuem para a 
integração das ações em matéria de clima e biodiversidade utilizando a 
metodologia de acompanhamento fornecida pela Comissão. Antes da entrada 
em vigor do regulamento, a Comissão adota, por meio de um ato delegado, a 
metodologia correspondente, utilizando, conforme o caso, os critérios 
estabelecidos pela taxonomia da UE;

a-F) Uma explicação da forma como as medidas constantes do plano deverão 
contribuir para ações digitais e se essas medidas correspondem a um montante 
que represente, pelo menos, 20 % da dotação total do plano, com base na 
metodologia de etiquetagem digital estabelecida no anexo ...; a metodologia deve 
ser utilizada relativamente a medidas que não possam ser diretamente 
enquadradas num domínio de intervenção enumerado nos quadros; os 
coeficientes de apoio aos objetivos digitais poderão ser aumentados para 



RR\1217780PT.docx 37/422 PE655.950v03-00

PT

investimentos específicos a fim de ter em conta as medidas de acompanhamento 
das reformas que reforçam o seu impacto nesses objetivos digitais;

a-G) Uma explicação da forma como as medidas não são contrárias aos interesses 
estratégicos e económicos da União, não substituem as despesas orçamentais 
nacionais correntes e não infringem o princípio da adicionalidade e o 
princípio de «não prejudicar significativamente» em conformidade com o 
artigo 4.º-A;

a-H) Uma explicação da forma como o plano de recuperação e resiliência é 
coerente com os princípios da Estratégia da União para a Igualdade de Género 
2020-2025, a Estratégia nacional para a Igualdade de Género, uma avaliação 
de impacto em função do género e uma explicação da forma como as medidas 
previstas no plano são suscetíveis de contribuir para a promoção da igualdade 
de género e o princípio da integração da perspetiva de género e para a 
eliminação da discriminação em razão do género ou para os desafios que dela 
decorram;

▌

d) As metas e os objetivos intermédios claros previstos e um calendário indicativo 
para a execução das reformas durante um período máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo de sete anos;

d-A) Uma explicação da forma como os planos de recuperação e resiliência 
representam um pacote abrangente de reformas e de investimento e da forma 
como são coerentes com os planos, as estratégias e os programas estabelecidos 
nos documentos referidos no artigo 14.º, n.º 2-B, e uma explicação das 
sinergias previstas com esses planos, estratégias e programas;

e) Os projetos de investimento públicos e privados previstos e o respetivo período 
de investimento, e referências ao envolvimento de parceiros privados, se for 
caso disso;

e-A) Caso as medidas previstas no plano de recuperação e resiliência não estejam 
isentas da obrigação de notificar os auxílios estatais referidos no artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 651/201419 da 
Comissão, o plano de recuperação e resiliência deve ser analisado com 
prioridade pela Comissão para efeitos do cumprimento das regras em matéria 
de auxílios estatais e de concorrência;

f) O custo total estimado das reformas e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado (também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e resiliência»), apoiado por uma justificação 
clara, validada por um organismo público independente, e de que forma um 
tal custo é proporcional ao impacto social e económico esperado em 
conformidade com o princípio da eficiência de custos;

g) Se for caso disso, informações sobre o financiamento da União existente ou 
previsto e a ligação com reformas anteriores ou planeadas no âmbito do 

19 Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias 
de auxílios compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado (JO L 187 
de 26.6. 2014, p. 1).
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Programa de Apoio às Reformas Estruturais ou do Instrumento de Assistência 
Técnica;

h) As medidas de acompanhamento que se revelem necessárias, incluindo um 
calendário de todas as ações estratégicas;

i) Uma síntese do diálogo a vários níveis referido no n.º 2, parágrafo 2, da forma 
como os contributos das partes interessadas foram tidos em conta e, a pedido 
das partes interessadas, os seus pareceres podem ser anexados aos planos 
nacionais de recuperação e resiliência, bem como os pormenores, incluindo 
os objetivos intermédios e as metas pertinentes, das consultas e dos diálogos 
previstos em relação à execução do plano de recuperação e resiliência;

j) As disposições para o acompanhamento e a aplicação eficazes do plano de 
recuperação e resiliência pelo Estado-Membro em causa, incluindo as metas e 
os objetivos intermédios quantitativos e qualitativos claros propostos, bem 
como os indicadores conexos, incluindo a forma como o plano melhora o 
desempenho por país no âmbito do Painel de Indicadores Sociais e do 
Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos;

k) Se for caso disso, o pedido de apoio sob a forma de empréstimos e os objetivos 
intermédios adicionais referidos no artigo 12.º, n.ºs 2 e 3, e os respetivos 
elementos; e

k-A) Uma explicação dos planos, dos sistemas e das medidas concretas do 
Estado-Membro para prevenir, detetar e corrigir conflitos de interesses, 
corrupção e fraude na utilização de fundos derivados do mecanismo, 
nomeadamente os destinados a evitar o duplo financiamento a cargo de outros 
programas da União e a recuperar fundos perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso disso, a imposição de sanções;

k-B) As modalidades estabelecidas pelos Estados-Membros para garantir que as 
empresas destinatárias não estejam envolvidas em qualquer mecanismo fiscal 
sujeito à obrigação de comunicação nos termos da Diretiva (UE) 2018/822 em 
relação a mecanismos transfronteiriços;

l) Quaisquer outras informações pertinentes.

4. Na elaboração das propostas para o seu plano de recuperação e resiliência, os Estados-
Membros podem solicitar à Comissão que organize um intercâmbio de boas práticas 
para que os Estados-Membros requerentes possam beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros podem igualmente, em qualquer momento 
do ano, solicitar assistência técnica ao abrigo do Instrumento de Assistência Técnica, 
em conformidade com a respetiva regulamentação. A assistência técnica deve respeitar 
plenamente as regras e as práticas nacionais em matéria de negociação coletiva. As 
atividades de assistência técnica não podem comprometer o papel dos parceiros sociais 
nem ameaçar a autonomia da negociação coletiva.

4-A. A fim de assegurar uma maior transparência e responsabilização, os representantes 
dos Estados-Membros responsáveis pelo plano de recuperação e resiliência e, se for 
caso disso, as instituições orçamentais independentes devem, se tiverem sido 
convidados, comparecer perante as comissões competentes do Parlamento Europeu 
para apresentarem o plano de recuperação e resiliência. A Comissão faculta ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho, simultaneamente e em igualdade de condições, 
as informações pertinentes.

Artigo 16.º
Avaliação da Comissão

1. Ao avaliar o plano de recuperação e resiliência, e, se for caso disso, as respetivas 
atualizações, como apresentado pelo Estado-Membro em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 1, a Comissão atua em estreita cooperação com o Estado-Membro em causa. 
A Comissão pode apresentar observações ou solicitar informações suplementares. O 
Estado-Membro em causa fornece as informações suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes ou depois de o apresentar oficialmente. O 
Estado-Membro em causa e a Comissão podem, se necessário, decidir prorrogar o 
prazo a que se refere o artigo 17.º, n.º 1, por um período de tempo razoável.

1-A. Na sua avaliação, a Comissão deve ter em conta as sinergias criadas entre os planos 
de recuperação e resiliência dos diferentes Estados-Membros e a 
complementaridade entre esses planos e outros planos de investimento a nível 
nacional.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e resiliência e na determinação do montante a 
atribuir ao Estado-Membro em causa, a Comissão deve ter em conta as informações 
analíticas sobre o Estado-Membro em causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os elementos fornecidos pelo Estado-Membro em 
causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do Estado-Membro em causa e nos planos 
territoriais de transição justa ao abrigo do Fundo para uma Transição Justa, nos 
planos de aplicação da Garantia para a Juventude e, se for caso disso, as informações 
provenientes da assistência técnica recebida através do Instrumento de Assistência 
Técnica.

Deve ter igualmente em conta as informações constantes do relatório anual sobre o 
Estado de direito, o painel de avaliação da justiça na UE, o painel de avaliação do 
procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos e o painel de indicadores 
sociais. A Comissão deve ainda garantir que o plano seja objeto de uma avaliação 
do impacto no género realizada por um perito independente, ou, em alternativa, 
realizará, ela mesma, tal avaliação.
A Comissão deve, se for caso disso, consultar as partes interessadas relevantes da 
União, a fim de obter as suas opiniões no que se refere à apropriação, à coerência e 
à eficácia do plano nacional de recuperação e resiliência.

3. A Comissão avalia a eficácia, a eficiência, a relevância e a coerência do plano de 
recuperação e resiliência e ▌, para o efeito, tem em conta os seguintes elementos.
A Comissão avalia se todos os planos de recuperação e resiliência cumprem os seguintes 
requisitos:

a) Se o plano contribui com, pelo menos, 40% do seu montante para a integração 
das ações em matéria de clima e biodiversidade e se a metodologia de 
acompanhamento referida no artigo 15.º, n.º 3, alínea a-E), é devidamente 
aplicada;
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b) Se o plano contribui com, pelo menos, 20 % do seu montante para ações 
digitais e se a metodologia de acompanhamento referida no artigo 15.º, n.º 3, 
alínea a-F), é devidamente aplicada;

c) Se as medidas não são contrárias aos interesses estratégicos e económicos da 
União, não substituem as despesas orçamentais nacionais recorrentes e 
respeitam o princípio da adicionalidade e o princípio de «não prejudicar 
significativamente» em conformidade com o artigo 4.º-A; 

d) Se o plano respeita as quotas mínimas de atribuição para cada uma das 
prioridades europeias estabelecidas nos termos do artigo 3.º; 

e) Se os mecanismos estabelecidos pelos Estados-Membros asseguram que as 
empresas destinatárias não estejam envolvidas em qualquer mecanismo fiscal 
sujeito à obrigação de comunicação nos termos da Diretiva (UE) 2018/822 em 
relação a mecanismos transfronteiriços;

▌

Eficácia:
f) Se o plano de recuperação e resiliência contribui para cada uma das seis 

prioridades europeias, tal como definidas no artigo 3.º, e se contribui e não é 
contrário aos objetivos previstos no artigo 4.º, n.º 1, alínea b);

g) Se o diálogo a vários níveis referido no artigo 15.º, n.º 2, segundo parágrafo, 
teve lugar e se as respetivas partes interessadas dispõem de oportunidades 
efetivas de participar na preparação e na execução do plano de recuperação e 
resiliência;

h) Se as disposições propostas pelo Estado-Membro em causa são suscetíveis de 
garantir um acompanhamento e uma execução eficazes do plano de recuperação 
e resiliência, incluindo as metas e os objetivos intermédios quantitativos e 
qualitativos claros propostos, bem como os indicadores conexos, e se o plano 
melhora o desempenho por país no âmbito do Painel de Indicadores Sociais e 
do Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos;

i) Se o plano de recuperação e resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;

j) Se o plano de recuperação e resiliência inclui investimentos em projetos 
transfronteiras ou pan-europeus geradores que geram valor acrescentado 
europeu, tendo em conta, se for caso disso, os condicionalismos enfrentados pelos 
Estados-Membros decorrentes da sua situação geográfica;

Eficiência:
k) Se a justificação apresentada pelo Estado-Membro relativamente ao montante 

dos custos totais estimados do plano de recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível, proporcional aos impactos sociais e económicos esperados 
e congruente com o princípio da eficiência em termos de custos;

l) Se as disposições propostas pelos Estados-Membros em causa são suscetíveis 
de prevenir, detetar e corrigir conflitos de interesses, corrupção e fraude na 
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utilização dos fundos derivados do mecanismo, nomeadamente os destinados 
a evitar o duplo financiamento de outros programas da União;

Relevância:
m) Se o plano de recuperação e resiliência inclui medidas que, em conformidade 

com o âmbito do mecanismo, contribuam para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados nas recomendações específicas por país pertinentes 
dirigidas ao Estado-Membro em causa ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no contexto do Semestre Europeu, 
incluindo as recomendações pertinentes para a área do euro aprovadas pelo 
Conselho;

n) Se o plano, caso um Estado-Membro esteja a ser confrontado com 
desequilíbrios ou desequilíbrios excessivos, conforme concluído pela 
Comissão após uma análise aprofundada, é compatível com as recomendações 
formuladas ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 1176/2011;

o) Se o plano inclui informações precisas em conformidade com o artigo 15.º;

Coerência:
p) Se o plano representa um pacote global de reformas e investimento e se as 

disposições preveem a coerência e as sinergias previstas no artigo 14.º, n.º 2-B;
q) Se o plano é coerente com os princípios da Estratégia da União para a 

Igualdade de Género 2020-2025, a Estratégia nacional para a Igualdade de 
Género, se foi realizada uma avaliação de impacto em função do género e se 
as medidas previstas no plano são suscetíveis de contribuir para a promoção 
da igualdade de género e o princípio da integração da perspetiva de género e 
para a eliminação da discriminação em razão do género ou para os desafios 
que dela decorram.

Esses critérios de avaliação são aplicados em conformidade com o anexo II.
4. Caso o Estado-Membro em causa tenha solicitado um apoio sob a forma de 

empréstimos referido no artigo 12.º, a Comissão avalia se o pedido de apoio sob a 
forma de empréstimos cumpre os critérios estabelecidos no artigo 13.º, n.º 1, 
nomeadamente se as reformas e os investimentos adicionais abrangidos pelo pedido 
de empréstimo cumprem os critérios de avaliação previstos no n.º 3.

4-A. Se a sua avaliação do plano de recuperação e resiliência for negativa, a Comissão 
apresenta uma avaliação devidamente justificada no prazo mencionado no artigo 
17.º, n.º 1.

5. Para efeitos da avaliação dos planos de recuperação e resiliência apresentados pelos 
Estados-Membros, a Comissão pode ser assistida por peritos, nomeadamente os 
peritos designados pelo Parlamento Europeu.

Artigo 17.º
Decisão da Comissão

1. A Comissão adota uma decisão no prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de recuperação e resiliência pelo Estado-Membro, por 
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meio de um ato delegado, nos termos do artigo 25.º-A. Se a avaliação pela Comissão 
do plano de recuperação e resiliência for positiva, essa decisão estabelece as reformas 
e os projetos de investimento a executar pelo Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios cuja consecução é necessária para o desembolso da 
contribuição financeira atribuída em conformidade com o artigo 11.º.

2. Caso o Estado-Membro em causa solicite um apoio sob a forma de empréstimos, a 
decisão deve igualmente estabelecer o montante do apoio sob a forma de empréstimos 
referido no artigo 12.º, n.ºs 4 e 5, e as reformas e os projetos de investimento adicionais 
a executar pelo Estado-Membro abrangidos por esse apoio sob a forma de 
empréstimos, incluindo as metas e os objetivos intermédios adicionais. 

3. O montante da contribuição financeira para os planos de recuperação e resiliência 
que estejam em conformidade com os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, ▌é 
fixado do seguinte modo:

a) Se o plano de recuperação e resiliência cumprir de forma satisfatória os critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o montante dos custos totais estimados do plano 
de recuperação e resiliência for igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida no artigo 10.º, a contribuição 
financeira atribuída ao Estado-Membro em causa é igual ao montante total da 
contribuição financeira máxima referida no artigo 10.º;

b) Se o plano de recuperação e resiliência cumprir de forma satisfatória os critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o montante dos custos totais estimados do plano 
de recuperação e resiliência for inferior à contribuição financeira máxima para 
esse Estado-Membro referida no artigo 10.º, a contribuição financeira atribuída 
ao Estado-Membro em causa é igual ao montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência;

b-A) Se o plano de recuperação e resiliência respeitar satisfatoriamente os critérios 
estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3, e o plano receber mais de dois B para os 
critérios enunciados nas alíneas h), i), l), m) e p) do artigo 16.º, n.º 3, por cada 
B subsequente a dotação financeira tem uma redução de 2 % por critério e a 
redução global não deve exceder 6 % da dotação financeira total;

c) Se o plano de recuperação e resiliência não cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma contribuição 
financeira ao Estado-Membro em causa. O Estado-Membro em causa pode 
apresentar um pedido de apoio técnico ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica para, nos ciclos subsequentes, poder preparar melhor a 
proposta.

4. A decisão a que se refere o n.º 1 estabelece igualmente:

a) A contribuição financeira a pagar exclusivamente em parcelas logo que o 
Estado-Membro tiver cumprido de forma satisfatória as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes, identificados em relação à execução do plano de 
recuperação e resiliência;

a-A) A contribuição financeira e, se for o caso, o montante do apoio sob a forma de 
empréstimos a pagar sob a forma de pré-financiamento, em conformidade com o 
artigo 11.º-A, após aprovação do plano de recuperação e resiliência;
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b) A descrição das reformas e dos projetos de investimento e o montante do custo 
total estimado do plano de recuperação e resiliência; 

c) O prazo para a execução do plano de recuperação e resiliência, do seguinte 
modo: 

1) no que respeita à conclusão do investimento, o período de investimento 
para a execução do projeto de investimento termina, o mais tardar, sete 
anos após a adoção da decisão,

(2) no que respeita à conclusão das reformas, o prazo para a execução das 
mesmas termina, o mais tardar, quatro anos após a adoção da decisão.

d) As disposições e o calendário para o acompanhamento e a execução do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo objetivos intermédios qualitativos e 
quantitativas claros e, se for caso disso, as medidas necessárias para dar 
cumprimento ao disposto no artigo 19.º;

e) Os indicadores pertinentes relacionados com o cumprimento das metas e dos 
objetivos intermédios previstos, incluindo a metodologia para avaliar o 
cumprimento das metas de despesas nos domínios climático e ambiental, como 
estabelecido no artigo 15.º; e

f) As disposições para permitir que a Comissão tenha acesso pleno aos dados e 
relatórios pertinentes subjacentes.

g) Se for caso disso, o montante do empréstimo a pagar em parcelas e as metas e 
objetivos intermédios adicionais relacionados com o desembolso do apoio sob a 
forma de empréstimos.

5. Se a avaliação pela Comissão do plano de recuperação e resiliência for negativa, a 
Comissão comunica uma avaliação devidamente justificada no prazo de dois meses a 
contar da apresentação da proposta pelo Estado-Membro. A referida comunicação 
deve igualmente incluir uma recomendação destinada ao Estado-Membro no 
sentido de recorrer ao Instrumento de Assistência Técnica nos termos do 
Regulamento XX/YYY [que cria o Instrumento de Assistência Técnica], a fim de 
alterar ou substituir o plano de recuperação e resiliência, em conformidade com o 
artigo 18.º do presente regulamento. No seguimento de um convite do Parlamento 
Europeu, a Comissão comparece perante as comissões competentes para prestar 
esclarecimentos que justifiquem a apreciação negativa do plano de recuperação e 
resiliência. A Comissão faculta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
simultaneamente e em igualdade de condições, as informações pertinentes.

6. As disposições e o calendário de execução referidos na alínea d), os indicadores 
pertinentes relacionados com o cumprimento das metas e dos objetivos intermédios 
previstos referidos na alínea e), as disposições para permitir que a Comissão tenha 
acesso aos dados subjacentes referidos na alínea f) e, se for caso disso, as metas e os 
objetivos intermédios adicionais relacionados com o desembolso do apoio sob a forma 
de empréstimos referido no n.º 4, alínea g), do presente artigo são descritos mais 
pormenorizadamente numa disposição operacional, a acordar pelo Estado-Membro em 
causa e pela Comissão após a adoção da decisão referida no n.º 1 do presente artigo. 
O plano adotado e todas as demais informações pertinentes, incluindo o acordo 
operacional referido no n.º 6, são facultados pela Comissão ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, em simultâneo e em igualdade de condições, imediatamente na 
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sequência da decisão e da publicação no sítio Web da Comissão. Por meio do ato 
delegado a que se refere o n.º 1 do presente artigo, a Comissão especifica o conteúdo 
das disposições operacionais com vista a promover a coerência e a comparabilidade 
dos planos nacionais de recuperação e resiliência dos Estados-Membros, bem como 
a proporcionar dados normalizados para o Painel de Avaliação da Recuperação e 
Resiliência, referido no artigo 21.º-A.

7. Os atos delegados referidos nos n.ºs 1 e 2 são adotados pelo procedimento ▌referido 
no artigo 25.º-A.

Artigo 18.º
Alteração do plano de recuperação e resiliência do Estado-Membro

1. Se o plano de recuperação e resiliência de um Estado-Membro, incluindo as metas e 
os objetivos intermédios pertinentes, deixar de ser parcial ou totalmente exequível pelo 
Estado-Membro em causa devido a circunstâncias objetivas, ou se o Estado-Membro 
em causa tiver identificado importantes medidas de investimento e de reforma 
adicionais, elegíveis para apoio ao abrigo do presente regulamento, ou se o 
Estado-Membro em causa pretender melhorar substancialmente o resultado da 
avaliação nos termos do artigo 16.º e 17.º, o Estado-Membro pode apresentar um 
pedido fundamentado à Comissão para alterar ou substituir as decisões referidas no 
artigo 17.º, n.ºs 1 e 2. Para o efeito, o Estado-Membro pode propor um plano de 
recuperação e resiliência alterado ou um novo plano. Para efeitos de alteração e 
substituição do plano de recuperação e resiliência, o Estados-Membros pode 
solicitar em qualquer altura do ano o recurso ao Instrumento de Assistência 
Técnica, em conformidade com o Regulamento XX/YYYY [que cria o Instrumento 
de Assistência Técnica].

2. Se considerar que os motivos invocados pelo Estado-Membro em causa justificam uma 
alteração do plano de recuperação e resiliência, a Comissão avalia o novo plano em 
conformidade com o disposto no artigo 16.º e toma uma nova decisão em 
conformidade com o artigo 17.º no prazo de dois meses a contar da apresentação oficial 
do pedido.

3. Se considerar que os motivos invocados pelo Estado-Membro em causa não justificam 
uma alteração do plano de recuperação e resiliência, a Comissão indefere o pedido no 
prazo de dois meses a contar da apresentação oficial, após ter dado ao Estado-Membro 
em causa a possibilidade de apresentar observações no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão. No seguimento de um convite do 
Parlamento Europeu, a Comissão comparece perante as comissões competentes 
para prestar esclarecimentos que justifiquem a apreciação negativa do plano de 
recuperação e resiliência.

3-A. Os Estados-Membros devem alinhar, se for caso disso, através de uma atualização, 
os seus planos de recuperação e resiliência pela meta climática atualizada para 2030 
do Regulamento que estabelece o quadro para alcançar a neutralidade climática e 
que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei Europeia do Clima) no prazo de seis 
meses a contar da publicação deste regulamento no Jornal Oficial da União 
Europeia. A Comissão avalia os planos de recuperação e resiliência atualizados de 
acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 16.º toma uma nova decisão nos 
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termos do artigo 17.º no prazo de dois meses a contar da apresentação oficial do 
pedido.

CAPÍTULO IV

Disposições financeiras

Artigo 19.º
Proteção dos interesses financeiros da União

1. Ao executarem o mecanismo, os Estados-Membros, enquanto beneficiários ou 
mutuários de fundos ao abrigo desse mecanismo, devem tomar todas as medidas 
necessárias para proteger os interesses financeiros da União e, em especial, para 
garantir que todas as medidas de execução de reformas e projetos de investimento 
ao abrigo do plano de recuperação e resiliência respeitam o direito da União e o 
direito nacional aplicáveis.

2. Os acordos referidos nos artigos 13.º, n.º 2, e 19.º, n.º 1, devem estipular que os 
Estados-Membros ficam obrigados:

a) a verificar regularmente se o financiamento concedido foi devidamente 
utilizado, em conformidade com todas as regras aplicáveis, bem como se todas 
as medidas de execução de reformas e projetos de investimento ao abrigo do 
plano de recuperação e resiliência foram corretamente aplicadas, em 
consonância com todas as regras aplicáveis, incluindo com o direito da União 
e com o direito nacional;

b) a adotar as medidas adequadas para prevenir, detetar e corrigir situações de 
fraude, corrupção e conflitos de interesses, na aceção do artigo 61.º, n.ºs 2 e 3, 
do Regulamento Financeiro, lesivos dos interesses financeiros da União, e a 
intentar ações judiciais para recuperar os fundos que tenham sido objeto de 
apropriação indevida, inclusive no que respeita a qualquer medida de 
execução das reformas e dos projetos de investimento no âmbito do plano de 
recuperação e resiliência;

c) a juntar a todo e qualquer pedido de pagamento:

i) uma declaração de gestão que comprove que os fundos foram utilizados para 
a finalidade prevista, que a informação apresentada com o pedido de 
pagamento está completa, é exata e fiável e que os sistemas de controlo postos 
em prática fornecem as garantias necessárias de que os fundos foram geridos 
em conformidade com todas as regras aplicáveis e, em especial, as regras 
sobre a prevenção de conflitos de interesses, de situações de fraude e de 
corrupção e de duplo financiamento, de acordo com o princípio da boa gestão 
financeira; e 

ii) uma descrição pormenorizada das auditorias, uma justificação adequada das 
estimativas de custos validada por um organismo público independente, 
avaliações de impacto, demonstrações financeiras e outras informações 
pertinentes, bem como os controlos realizados, nomeadamente no que diz 
respeito a projetos de investimento, incluindo as deficiências identificadas e 
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eventuais medidas corretivas tomadas;

d) para fins de auditoria e controlo da utilização dos fundos, relativamente às 
medidas de execução das reformas e dos projetos de investimento ao abrigo do 
plano de recuperação e resiliência, em formato eletrónico e numa base de 
dados única que permita que os organismos de investigação e de auditoria da 
União disponham de um nível de acesso comparável, sem aditar um ónus 
administrativo desnecessário, coligir as seguintes categorias de dados:

i) o nome do destinatário final dos fundos;

ii) o nome do contratante e do subcontratante, caso o destinatário final dos 
fundos seja uma entidade adjudicante em conformidade com as disposições 
da União ou nacionais em matéria de contratos públicos;

iii) o(s) nome(s) próprio(s), apelido(s) e data de nascimento do(s) beneficiário(s) 
efetivo(s) do destinatário dos fundos ou do contratante, como definido no 
artigo 3.º, n.º 6, da Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do 
Conselho20;

iv) a lista de todas as medidas de execução de reformas e de projetos de 
investimento no âmbito do plano de recuperação e resiliência e o montante 
total do financiamento público, indicando o montante dos fundos 
desembolsados ao abrigo do mecanismo e ao abrigo de outros fundos da 
União:

e) a autorizar expressamente a Comissão, o OLAF, a Procuradoria Europeia e 
o Tribunal de Contas a exercerem os direitos que lhes são conferidos pelo 
artigo 129.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro, e a impor obrigações similares 
a todos os beneficiários finais dos fundos desembolsados em benefício das 
medidas de execução das reformas e dos projetos de investimento incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, ou a todas as outras pessoas ou entidades 
que participam na sua execução;

f) a conservar registos em conformidade com o artigo 132.º do Regulamento 
Financeiro;

f-A) a conservar registos em conformidade com o artigo 75.º do Regulamento 
Financeiro. Por conseguinte, os documentos relativos à execução orçamental 
devem ser conservados, pelo menos, durante cinco anos a contar da data em 
que o Parlamento Europeu deu quitação. Os documentos relativos a 
operações são conservados até ao final do exercício seguinte ao do 
encerramento definitivo das referidas operações. Em caso de processo 
judicial, o prazo é suspenso até expirar a última possibilidade de recurso 
judicial.

g) os dados pessoais constantes dos documentos comprovativos devem ser 
suprimidos, caso possível, quando não forem necessários para efeitos de 

20 Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à 
prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento 
do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que 
revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão 
(JO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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quitação orçamental, de controlo e de auditoria. O Regulamento (UE) 
2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho21 deve ser aplicado à 
conservação dos dados relativos ao tráfego.

3. Os Estados-Membros são os parceiros de execução e devem localizar, coligir e 
armazenar informações sobre os beneficiários de financiamento para projetos 
abrangidos pelo mecanismo.

A Comissão continua a ser responsável perante a autoridade orçamental no contexto 
do processo de quitação anual, e apresenta o mecanismo como um processo de 
quitação específico num capítulo separado do seu relatório de avaliação relativo à 
quitação, nos termos do artigo 318.º do TFUE.

4. Os fundos da União desembolsados ao abrigo do mecanismo estão sujeitos à 
auditoria externa do Tribunal de Contas Europeu, em conformidade com o 
artigo 287.º do TFUE.

5. Os Estados-Membros autorizam expressamente a Comissão, o OLAF, a 
Procuradoria Europeia e o Tribunal de Contas a exercer, ao abrigo do presente 
regulamento, os seus direitos, tal como previsto no artigo 129.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro.

A fim de apurar a existência de fraude, de um ato de corrupção ou outras de 
atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União no contexto de um 
apoio concedido a título do mecanismo, o OLAF pode realizar inquéritos 
administrativos, incluindo verificações e inspeções in loco, em conformidade com 
as disposições e os procedimentos previstos no Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 e no Regulamento (CE, Euratom) n.º 2185/96.

A Comissão deve adotar medidas antifraude eficazes e proporcionadas, tendo em 
conta os riscos identificados. A Comissão deve, para este fim, desenvolver ou adaptar 
os sistemas informáticos existentes para criar um sistema digital de elaboração de 
relatórios de desempenho que permita a monitorização, a deteção e a comunicação 
de fraudes ou irregularidades.

6. Os acordos referidos no artigo 13.º, n.º 2, e no artigo 19.º, n.º 1, devem igualmente 
prever o direito de a Comissão reduzir proporcionalmente o apoio concedido ao 
abrigo do mecanismo e de recuperar qualquer montante devido ao orçamento da 
União ou de solicitar o reembolso antecipado do empréstimo, em casos de fraude, 
corrupção e conflito de interesses lesivos dos interesses financeiros da União ou de 
incumprimento das obrigações decorrentes dos referidos acordos.

Ao tomar uma decisão quanto ao montante da recuperação, à redução ou ao 
montante a reembolsar antecipadamente, a Comissão respeita o princípio da 
proporcionalidade e tem em conta a gravidade da fraude, da corrupção e dos 
conflitos de interesses lesivos dos interesses financeiros da União ou do 
incumprimento das obrigações. O Estado-Membro deve ter a oportunidade de 
apresentar as suas observações antes de ser efetuada a redução ou de ser solicitado 

21 Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE (JO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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o reembolso antecipado.

Artigo 19.º
Compromisso da contribuição financeira

1. A decisão ▌referida no artigo 17.º, n.º 1, constitui um compromisso jurídico individual 
na aceção do Regulamento Financeiro, que pode basear-se em compromissos globais. 
Se for caso disso, as autorizações orçamentais podem ser repartidas em parcelas anuais 
ao longo vários exercícios.

1-A. As autorizações orçamentais podem basear-se nas autorizações globais e, se for o 
caso, podem ser repartidas em parcelas anuais ao longo de vários anos.

Artigo 19.º-A
 Regras relativas ao pagamento, à suspensão e ao cancelamento das contribuições 

financeiras

2. O pagamento das contribuições financeiras ao Estado-Membro em causa, ao abrigo do 
presente artigo, é efetuado em conformidade com as dotações orçamentais e sob 
reserva dos fundos disponíveis. As decisões ▌referidas no presente artigo são adotadas 
nos termos do artigo 25.º -A.

2-A. Em 2021, sob reserva da adoção, pela Comissão, do compromisso jurídico referido 
no artigo 19.º, n.º 1, do presente regulamento, e quando solicitado por um 
Estado-Membro no momento da apresentação do plano de recuperação e resiliência, 
a Comissão efetua um pagamento de pré-financiamento até 20 % do compromisso 
jurídico, sob a forma de apoio não reembolsável, e, se for caso disso, até 20 % do 
apoio sob a forma de empréstimo, enquanto ativo de empréstimo concedido em 
conformidade com o artigo 19.º do presente regulamento. Em derrogação ao artigo 
116.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro, a Comissão efetua o pagamento 
correspondente no prazo de dois meses a contar da adoção, pela Comissão, do 
compromisso jurídico referido no artigo 19.º do presente regulamento.

Nos casos de pré-financiamento ao abrigo do n.º 2-A, as contribuições financeiras 
e, se for caso disso, o apoio sob a forma de empréstimo a pagar conforme disposto 
no artigo 17.º, n.º 4, são ajustados de forma proporcional.

Se o montante de pré-financiamento da contribuição financeira sob a forma de um 
apoio não reembolsável pago em 2021 ao abrigo do nº 1 exceder 20 % da 
contribuição financeira máxima calculada de acordo com o artigo 10.º, n.º 2, até 30 
de junho de 2022, o desembolso seguinte, autorizado em conformidade com o artigo 
19-A, n.º 3, e, caso necessário, os desembolsos seguintes, serão reduzidos até à 
compensação do montante em excesso. Caso os desembolsos remanescentes sejam 
insuficientes, o montante em excesso é restituído.

2-B. Os acordos e as decisões referidos no artigo 13.º, n.º 2, e no artigo 19.º, n.º 1, devem 
igualmente prever o direito de a Comissão reduzir proporcionalmente o apoio 
concedido ao abrigo do mecanismo e de recuperar qualquer montante devido ao 
orçamento da União ou de solicitar o reembolso antecipado do empréstimo, em casos 
de fraude, corrupção e conflito de interesses lesivos dos interesses financeiros da 
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União, que não tenham sido corrigidos pelo Estado-Membro, ou de incumprimento 
grave das obrigações decorrentes dos referidos acordos e decisões.
Ao decidir sobre o montante da recuperação, a redução ou o montante a reembolsar 
antecipadamente, a Comissão deve respeitar o princípio da proporcionalidade e ter 
em conta a gravidade da fraude, da corrupção e do conflito de interesses lesivos dos 
interesses financeiros da União ou do incumprimento das obrigações. O 
Estado-Membro deve ter a oportunidade de apresentar as suas observações antes de 
ser efetuada a redução ou de ser solicitado o reembolso antecipado.

3. Tendo em conta o pré-financiamento ao abrigo do artigo 19.º, n.º 2-A, após a 
conclusão das metas e dos objetivos intermédios pertinentes acordados, indicados no 
plano de recuperação e resiliência aprovado no ato delegado da Comissão, o Estado-
Membro em causa apresenta à Comissão um pedido devidamente justificado de uma 
parte do pagamento da contribuição financeira correspondente à consecução das 
metas e dos objetivos intermédios e, se for caso disso, da parcela do empréstimo. Esses 
pedidos de pagamento são, se for caso disso, apresentados à Comissão pelos Estados-
Membros semestralmente. A Comissão avalia, no prazo de dois meses a contar da 
receção do pedido, se as metas e os objetivos intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. O desembolso de fundos deve corresponder ao nível de consecução 
das metas e dos objetivos intermédios acordados. A Comissão pode ser assistida por 
peritos, nomeadamente peritos designados pelo Parlamento Europeu.

Se a avaliação pela Comissão for positiva, a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em conformidade com o Regulamento 
Financeiro. Qualquer decisão de pagamento só deve dar lugar a desembolso se 
tiverem sido atingidas as metas e os objetivos intermédios pertinentes e se tiverem 
sido realizados progressos mensuráveis.

4. Se, na sequência da avaliação referida no n.º 3, a Comissão concluir que as metas e os 
objetivos intermédios estabelecidos na decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, não foram 
satisfatoriamente cumpridos, é suspensa a parte relevante do pedido de pagamento ▌. 
O Estado-Membro em causa pode apresentar observações no prazo de um mês a contar 
da comunicação da avaliação da Comissão.

A suspensão apenas é levantada caso o Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1.

5. Em derrogação do artigo 116.º, n.º 2, do Regulamento Financeiro, o prazo de 
pagamento começa a correr a partir da data da comunicação do resultado positivo ao 
Estado-Membro em causa em conformidade com o n.º 3, segundo parágrafo, ou a 
partir da data da comunicação do levantamento de uma suspensão em conformidade 
com o n.º 4, segundo parágrafo. 

6. Se o Estado-Membro em causa não tiver tomado as medidas necessárias no prazo de 
seis meses a contar da suspensão, a Comissão reduz proporcionalmente o montante 
da contribuição financeira em conformidade com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao Estado-Membro em causa a possibilidade de apresentar 
observações no prazo de dois meses a contar da comunicação das suas conclusões. 
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7. Se, no prazo de 18 meses a contar da data de adoção da decisão referida no artigo 17.º, 
n.º 1, o Estado-Membro em causa não tiver realizado progressos concretos no que 
respeita às metas e aos objetivos intermédios pertinentes, a Comissão cancela os 
acordos ou as decisões referidos no artigo 13.º, n.º 2, e no artigo 19.º, n.º 1, do 
presente regulamento, e anula o montante da contribuição financeira, sem prejuízo 
do disposto no artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro. Os pré-financiamentos 
referidos no n.º 2-A do presente artigo devem ser recuperados na íntegra.
A Comissão toma uma decisão sobre o cancelamento da contribuição financeira e, se 
for o caso, da recuperação do pré-financiamento após ter dado ao Estado-Membro 
em causa a possibilidade de apresentar observações no prazo de dois meses a contar 
da data da comunicação da sua avaliação relativa à falta de progressos concretos.

7-A. Caso se verifiquem circunstâncias excecionais, a adoção da decisão que autoriza o 
desembolso da contribuição financeira nos termos do artigo 19.º-A, n.º 3, pode ser 
adiada por um período máximo de três meses.

8. O disposto no presente artigo aplica-se, mutatis mutandis, ao apoio adicional sob a 
forma de empréstimos, em conformidade com as disposições do contrato de 
empréstimo referido no artigo 13.º e da decisão referida no artigo 17.º, n.º 2. 

CAPÍTULO V

Comunicação e informação

Artigo 20.º
Prestação de informações pelo Estado-Membro no âmbito do Semestre Europeu

O Estado-Membro em causa deve apresentar relatórios trimestrais, no âmbito do Semestre 
Europeu, sobre os progressos realizados na concretização dos planos de recuperação e 
resiliência, incluindo a disposição operacional referida no artigo 17.º, n.º 6, na consecução das 
metas e dos objetivos intermédios propostos, e dos indicadores conexos, bem como no 
cumprimento das recomendações da Comissão no quadro do Instrumento de Assistência 
Técnica, caso o Estado-Membro o tenha solicitado. Para o efeito, os relatórios trimestrais dos 
Estados-Membros devem ser adequadamente refletidos nos programas nacionais de reformas, 
que devem ser utilizados como instrumento de comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de recuperação e resiliência. A fim de assegurar uma maior 
transparência e responsabilização, os representantes dos Estados-Membros responsáveis 
pelos planos de recuperação e resiliência e as instituições e partes interessadas pertinentes 
devem, a pedido do Parlamento Europeu, comparecer perante as comissões competentes para 
debater as medidas previstas e a adotar nos termos do presente regulamento. Os Estados-
Membros devem, em qualquer fase do processo, facultar simultaneamente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as informações pertinentes.
Numa base semestral, as instituições orçamentais independentes, conforme definidas pela 
Diretiva 2011/85/UE22 do Conselho, são exortadas a complementar e avaliar esses relatórios, 
centrando-se na fiabilidade das informações, dos dados e das previsões fornecidos, bem como 
no desempenho e nos progressos gerais alcançados no que se refere à realização dos planos 

22 Diretiva 2011/85/UE do Conselho, de 8 de novembro de 2011, que estabelece requisitos aplicáveis aos 
quadros orçamentais dos Estados-Membros (JO L 306 de 23.11.2011, p. 41).
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de recuperação e resiliência.

Artigo 20.º-A
Diálogo sobre a recuperação e a resiliência

1. A fim de reforçar o diálogo entre as instituições da União, nomeadamente entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, e com vista a assegurar uma maior 
transparência e responsabilização, as comissões competentes do Parlamento 
Europeu podem convidar os representantes do Conselho e das respetivas instâncias 
preparatórias, da Comissão, e, se for caso disso, do Eurogrupo, a comparecer 
perante tais comissões para debater todas as medidas tomadas ao abrigo do presente 
regulamento e as medidas adotadas ao abrigo do Regulamento XXX do Conselho 
[Regulamento EURI].

2. A fim de assegurar uma maior transparência e responsabilização, a comissão ou 
comissões competentes do Parlamento Europeu podem convidar os representantes do 
Estado-Membro responsáveis pelo plano de recuperação e resiliência, e, quando for 
caso disso, representantes das instituições orçamentais nacionais independentes, a 
comparecer perante tais comissões para apresentar o plano de recuperação e 
resiliência e as medidas previstas e a tomar ao abrigo do presente regulamento.

3. A Comissão faculta simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao Conselho todas as 
informações fornecidas pelos Estados-Membros que sejam pertinentes para efeitos de 
desempenho dos mandatos das instituições ao abrigo do presente regulamento. As 
informações sensíveis ou confidenciais podem ser transmitidas sob reserva de 
obrigações de confidencialidade específicas.

4. As informações transmitidas pela Comissão ao Conselho ou a qualquer uma das suas 
instâncias preparatórias no contexto do presente regulamento ou da sua execução 
devem ser disponibilizadas simultaneamente ao Parlamento Europeu, sob reserva de 
disposições de confidencialidade, se for necessário. Os resultados pertinentes dos 
debates realizados no seio das instâncias preparatórias do Conselho devem ser 
partilhados com as comissões competentes do Parlamento Europeu.

Artigo 21.º
Prestação de informações ao Parlamento Europeu e ao Conselho e comunicações sobre os 

planos de recuperação e resiliência
1. A Comissão transmite, simultaneamente e em igualdade de condições, ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, sem demora injustificada, os planos de recuperação e 
resiliência aprovados no ato delegado da Comissão, em conformidade com o 
artigo 17.º, bem como todas as outras informações pertinentes. Nesse caso, a 
Comissão deve estabelecer contacto com o Parlamento e com o Conselho para 
determinar de que modo a informação expurgada poderá ser disponibilizada de 
forma confidencial. A fim de assegurar uma maior transparência e 
responsabilização, os representantes dos Estados-Membros responsáveis pelos 
planos de recuperação e resiliência e as instituições e partes interessadas pertinentes 
devem, a pedido do Parlamento Europeu, comparecer perante as comissões 
competentes para debater as medidas previstas e a adotar nos termos do presente 



PE655.950v03-00 52/422 RR\1217780PT.docx

PT

regulamento. Os Estados-Membros devem, em qualquer fase do processo, facultar 
simultaneamente ao Parlamento Europeu e ao Conselho as informações 
pertinentes.

2. A Comissão pode, mediante a colocação de um elemento visível identificativo da 
União, desenvolver atividades de comunicação para assegurar a visibilidade do 
financiamento da União no que respeita ao apoio financeiro previsto no plano de 
recuperação e resiliência pertinente, nomeadamente através de atividades de 
comunicação conjuntas com as autoridades nacionais em causa. A Comissão assegura 
a visibilidade das despesas efetuadas no âmbito do mecanismo, indicando com 
clareza que os projetos apoiados devem ser claramente identificados como 
«Iniciativa de Recuperação da União Europeia».

2-A. A Comissão apresenta ao Parlamento Europeu um relatório semestral sobre os 
progressos realizados na execução das metas e objetivos intermédios dos planos de 
recuperação e resiliência, bem como sobre a complementaridade dos planos com 
os programas existentes da União.

2-B. A Comissão deve transmitir ao Parlamento Europeu e ao Conselho, semestralmente, 
um relatório pormenorizado sobre as obrigações financeiras que assumiu perante 
terceiros para efeitos de financiamento do mecanismo. Do relatório deve constar um 
plano de reembolso claro e credível, que não recorra ao QFP, em conformidade com 
o artigo 7.º. As informações sensíveis ou confidenciais são disponibilizadas aos 
deputados ao Parlamento Europeu ao abrigo de disposições de estrita 
confidencialidade previamente acordadas.

Artigo 21.º-A
Painel de avaliação da recuperação e resiliência

1. A Comissão cria um painel de avaliação da recuperação e resiliência («painel de 
avaliação») que complemente, sem alterar, o Painel de Indicadores Sociais 
existente, com indicadores assentes nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas e no atual Procedimento relativo aos Desequilíbrios 
Macroeconómicos. O painel de avaliação apresenta o estado de execução das 
reformas e dos investimentos acordados nos planos de recuperação e resiliência de 
cada Estado-Membro, bem como o estado do desembolso, a favor dos 
Estados-Membros, de parcelas associadas à consecução satisfatória das metas e 
objetivos intermédios claros.

2. O painel de avaliação apresenta os progressos registados pelos planos de 
recuperação e resiliência em cada uma das seis prioridades que definem o âmbito 
de aplicação do presente regulamento.

3. O painel de avaliação inclui indicadores-chave relacionados com as prioridades 
europeias definidas no artigo 3.º , os objetivos específicos estabelecidos no artigo 4.º 
e os princípios horizontais previstos no artigo 4.º-A, tais como indicadores sociais, 
económicos e ambientais, que avaliam os progressos registados pelos planos de 
recuperação e resiliência em cada uma das seis prioridades europeias previstas no 
artigo 3.º que definem o âmbito de aplicação do presente regulamento, bem como 
um resumo do processo de acompanhamento do respeito das percentagens mínimas 
de despesa relacionada com objetivos climáticos e outros objetivos ambientais.
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4. O painel de avaliação indica o grau de cumprimento dos objetivos intermédios 
relevantes dos planos de recuperação e resiliência e as deficiências identificadas na 
sua execução, bem como as recomendações da Comissão para corrigir as respetivas 
deficiências.

5. O painel de avaliação indica as disposições e o calendário para a execução do plano 
de recuperação e resiliência, bem como para o desembolso de parcelas associadas 
ao cumprimento satisfatório das metas e objetivos intermédios claros.

6. O painel de avaliação serve de base para um intercâmbio permanente de boas 
práticas entre os Estados-Membros, que tomará a forma de um diálogo estruturado 
organizado regularmente.

7. O painel de avaliação é alvo de uma atualização permanente e deve ser acessível ao 
público no sítio Web da Comissão. Este painel dá a conhecer a situação dos pedidos 
de pagamento, dos pagamentos, das suspensões e das anulações das contribuições 
financeiras.

8. A Comissão apresenta o painel de avaliação no âmbito de uma audição organizada 
pelas comissões competentes do Parlamento Europeu.

9. Ao estabelecer o painel de indicadores, a Comissão deve basear-se, tanto quanto 
possível, em quadros de indicadores assentes em vários indicadores para monitorizar 
a vertente social e económica da resiliência, bem como em quadros de indicadores 
para acompanhar as vertentes ecológica e digital da resiliência, conforme anexado 
ao seu relatório de prospetiva estratégica de 2020 intitulado «Definir o rumo para 
uma Europa mais resiliente».

CAPÍTULO VI

Complementaridade, acompanhamento e avaliação

Artigo 22.º
Coordenação e complementaridade

A Comissão e os Estados-Membros interessados devem, em conformidade com as respetivas 
responsabilidades, promover sinergias e assegurar uma coordenação eficaz entre o mecanismo 
criado pelo presente regulamento e os programas e instrumentos da União, incluindo o 
instrumento de assistência técnica, e em especial com as medidas financiadas pelos fundos da 
União e com o financiamento proveniente do Grupo do Banco Europeu de Investimento ou 
de outras instituições financeiras internacionais de que o Estado-Membro seja acionista. 
Para o efeito, devem:

(a) Assegurar a complementaridade, a sinergia, a coerência e a consistência entre os 
diferentes instrumentos a nível da União e a nível nacional e, se for caso disso, 
a nível regional, em especial no que se refere a medidas financiadas por fundos 
da União, tanto na fase de planeamento como durante a execução;

(b) Otimizar os mecanismos de coordenação para evitar a duplicação de esforços; e

(c) Assegurar uma estreita cooperação entre os responsáveis pela execução, 
controlo e supervisão a nível da União, nacional e, se for caso disso, a nível 
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regional, a fim de atingir os objetivos dos instrumentos estabelecidos ao abrigo 
do presente regulamento;

Artigo 23.º
Acompanhamento da execução

1. A Comissão acompanha a execução do mecanismo e mede a realização dos objetivos 
fixados no artigo 4.º. Os indicadores a utilizar para a apresentação de relatórios sobre 
os progressos e para fins de acompanhamento e avaliação do Mecanismo, tendo em 
vista a realização dos objetivos gerais e específicos, encontram-se estabelecidos no 
anexo III. O acompanhamento da execução deve ser orientado e proporcionado às 
atividades realizadas ao abrigo do mecanismo. 

2. O sistema de elaboração de relatórios de desempenho assegura que os dados para 
efeitos de acompanhamento da realização das atividades e dos resultados sejam 
recolhidos de forma eficiente, eficaz e atempada e discriminados por género e nível 
de rendimentos. Para o efeito, devem impor-se aos destinatários e beneficiários finais 
dos fundos da União requisitos de apresentação de relatórios proporcionados.

2-A. O Parlamento Europeu tem o direito de verificar cabalmente as decisões tomadas 
pela Comissão em matéria de despesas. A Comissão assegura que o órgão 
competente do Parlamento Europeu e os deputados ao Parlamento Europeu 
dispõem de pleno acesso a tais decisões. A Comissão informa, trimestralmente, o 
Parlamento Europeu sobre a situação corrente dos planos aprovados, das alterações 
aprovadas relacionadas com esses planos, dos pedidos de pagamento apresentados, 
das decisões de pagamento tomadas, da suspensão dos pagamentos, da anulação de 
pagamentos e da recuperação de fundos. A Comissão apresenta, trimestralmente, 
uma síntese destas informações numa audição organizada pelas comissões 
competentes do Parlamento Europeu.

2-A-B. A Comissão informa, trimestralmente, o Parlamento Europeu mediante a criação 
de uma base de dados pública e de dados abertos na qual estejam registados os 
beneficiários efetivos dos fundos provenientes do mecanismo. As informações 
sensíveis ou confidenciais são disponibilizadas aos deputados ao Parlamento 
Europeu ao abrigo de disposições de estrita confidencialidade previamente 
acordadas.

2-A-C. A Comissão, através da realização de audições públicas trimestrais, mantém o 
Parlamento Europeu informado sobre a aplicação do mecanismo nos 
Estados-Membros. Este relato abrange informações pormenorizadas sobre os 
montantes autorizados e desembolsados aos Estados-Membros, a situação corrente 
no que se refere à aplicação dos objetivos intermédios acordados, bem como todas 
as informações pertinentes para assegurar a plena transparência e a divulgação 
completa de informação relativamente ao mecanismo. 

2-A-D. A Comissão cria um quadro de acompanhamento eficaz para os projetos concluídos.

Artigo 24.º
Relatório semestral

1. A Comissão apresenta relatórios semestrais ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a execução do mecanismo criado no presente regulamento.
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2. O relatório semestral inclui informações sobre os progressos realizados no que respeita 
aos planos de recuperação e resiliência dos Estados-Membros em causa ao abrigo do 
mecanismo.

3. O relatório semestral inclui também as seguintes informações:

(a) O volume das receitas afetadas ao mecanismo ao abrigo do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no ano anterior, discriminado por rubrica 
orçamental; ▌

(b) A contribuição dos montantes mobilizados através do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia para a realização dos objetivos do mecanismo

(b-A) Informações pormenorizadas sobre os pedidos de mobilização do Instrumento 
de Assistência Técnica apresentados no que diz respeito à elaboração, revisão, 
implementação e melhoria do plano de recuperação e resiliência;

(b-B) A situação corrente no que se refere à aplicação das metas e objetivos 
intermédios de cada Estado-Membro, os montantes autorizados e pagos a cada 
Estado-Membro e no total, os pedidos de pagamento apresentados, as decisões 
de pagamento tomadas, a suspensão ou anulação de pagamentos, a 
recuperação de fundos, os destinatários dos fundos e todas as outras 
informações pertinentes que garantam a plena transparência e 
responsabilização, bem como a complementaridade dos planos com os 
programas existentes da União;

(b-C) Uma secção para cada Estado-Membro, descrevendo de que modo é 
assegurado o respeito pelo princípio da boa gestão financeira, em 
conformidade com o artigo 61.º do Regulamento Financeiro;

(b-D) A percentagem do mecanismo que contribui para os objetivos da União em 
matéria de clima e ambiente;

(b-E) Uma lista dos destinatários e beneficiários efetivos dos fundos provenientes do 
mecanismo.

4. O relatório é transmitido ao Parlamento Europeu e ao Conselho no âmbito da 
apresentação do relatório sobre a responsabilização financeira integrada e deve 
fazer parte do processo de quitação específico, constituindo um capítulo separado 
do relatório de avaliação da Comissão relativo à quitação, nos termos do artigo 318.º 
do TFUE. 

Artigo 25.º
Avaliação e avaliação ex post do mecanismo

1. Quatro anos após a entrada em vigor do presente regulamento, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões um relatório de avaliação independente sobre a sua execução e 
um relatório de avaliação ex post independente, o mais tardar 12 meses após o final de 
2027.

2. O relatório de avaliação avalia, nomeadamente, em que medida os objetivos foram 
atingidos, a eficiência da utilização dos recursos e o valor acrescentado europeu. 
Examina também em que medida todos os objetivos e ações continuam a ser 
pertinentes.
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3. Se for caso disso, a avaliação é acompanhada de uma proposta de alteração do presente 
regulamento.

4. O relatório de avaliação ex post consiste numa avaliação global dos instrumentos 
criados pelo presente regulamento e inclui informações sobre o seu impacto a longo 
prazo.

Artigo 25.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. O poder de adotar atos delegados referidos no artigo 17.º e no artigo 19.º é conferido 
à Comissão até 31 de dezembro de 2027.

3. A delegação de poderes referida no artigo 17.º e no artigo 19.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou de uma data posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta os atos delegados já em vigor.

4. Antes de adotar um ato delegado, a Comissão consulta os peritos designados por 
cada Estado-Membro de acordo com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre legislar melhor.

5. Assim que adotar um ato delegado, a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

6. Os atos delegados adotados nos termos do artigo 17.º ou do artigo 19.º entram em 
vigor se nem o Parlamento Europeu nem o Conselho formularem objeções no prazo 
de três meses a contar da notificação do ato às duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é prorrogável por três meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

CAPÍTULO VII

Comunicação e disposições finais

Artigo 26.º
Informação, comunicação e publicidade

1. Os beneficiários do financiamento da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva visibilidade, mediante a colocação de um 
elemento visível identificativo da União, em especial ao promoverem as ações ou os 
seus resultados, mediante a prestação de informações coerentes, eficazes e 
proporcionadas, dirigidas a diversos públicos, como os meios de comunicação social, 
as redes sociais ou a população em geral. Os beneficiários asseguram a visibilidade 
das despesas efetuadas no âmbito do mecanismo, identificando com clareza como 
«Iniciativa de Recuperação da União Europeia» os projetos apoiados.
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2. A Comissão realiza ações de informação e comunicação sobre o mecanismo criado 
pelo presente regulamento e as suas ações e resultados. Os recursos financeiros 
afetados aos instrumentos criados pelo presente regulamento também contribuem para 
a comunicação institucional das prioridades políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos referidos no artigo 4.º.

2-A. Os beneficiários do financiamento da União e a Comissão, ao promoverem ações ou 
os seus resultados, informam regularmente os gabinetes de representação do 
Parlamento Europeu e da Comissão sobre projetos nos Estados-Membros em causa 
e envolvem-nos nesses mesmos projetos.

▌Artigo 28.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 
todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente



PE655.950v03-00 58/422 RR\1217780PT.docx

PT

ANEXO I
Metodologia para o cálculo da contribuição financeira máxima (ou seja, o apoio 
financeiro não reembolsável) por Estado-Membro ao abrigo do mecanismo

 

O presente anexo estabelece a metodologia para o cálculo da contribuição financeira máxima 
disponível para cada Estado-Membro, em conformidade com o artigo 10.º. A metodologia tem 
em conta:

• a população,
• o inverso do PIB per capita,
• a taxa média de desemprego nos últimos cinco anos em comparação com a média da 

UE (2015-2019),
• a queda acumulada no PIB real observada durante o período de 2020 a 2021, 

nomeadamente a alteração verificada no PIB real em 2021 em comparação com 
2019.

Para evitar uma concentração excessiva de recursos: 

• o inverso do PIB per capita não pode exceder 150 % da média da UE,

• o desvio da taxa de desemprego de cada país em relação à média da UE não pode 
exceder 150 % da média da UE,

• para ter em conta os mercados de trabalho geralmente mais estáveis dos 
Estados-Membros mais ricos (com o RNB per capita superior à média da UE), o 
desvio da taxa de desemprego destes Estados-Membros em relação à média da UE não 
pode exceder 75 %.

Para 2021 e 2022, a contribuição financeira máxima de um Estado-Membro ao abrigo do 
mecanismo ( ) é definida da seguinte forma:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Para 2023 e 2024, a contribuição financeira máxima de um Estado-Membro ao abrigo do 
mecanismo (MFCi) é definida da seguinte forma:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + montante mobilizável (2021-2022)

em que:

FS (apoio financeiro) é a dotação financeira disponível ao abrigo do mecanismo conforme 
referido no
artigo 5.º, n.º 1, alínea a); e  é a chave de repartição 

do Estado-Membro i, definida como:

,
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com 1.

e com   1.  e 0,75  para os Estados-Membros com 

 
em que:

  é a chave de repartição do país i  é o produto interno 

bruto per capita de 2019 do país i,  é o produto interno 

bruto médio ponderado per capita em 2019 dos Estados-Membros 

da UE-27,

 

 é a população total do país i em 2019,

 é a população total dos Estados-Membros da UE-27 em 2019

 é a taxa média de desemprego do país i no período 2015-2019

 é a taxa média de desemprego na UE-27 no período 2015-2019

FS (apoio financeiro) é a dotação financeira disponível ao abrigo do mecanismo conforme 
referido no artigo 5.º, n.º 1, alínea a); e

betai é a chave de repartição do Estado-Membro i, definida como:

com 1.

e com  e 0,75  para os Estados-Membros com 

em que:

  é a chave de repartição do país i

 é o produto interno bruto per capita de 2019 do país i,

 é o produto interno bruto médio ponderado per capita em 2019 dos Estados-
Membros da UE-27,

 é a população total do país i em 2019,

 é a população total dos Estados-Membros da UE-27 em 2019
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 é a perda acumulada em produto interno bruto real do país i durante 
o período de 2020-2021

 é a perda acumulada em produto interno bruto real dos 
Estados-Membros da UE-27 durante o período de 2020-2021

A chave de repartição para o período de 2023 a 2024 é calculada até 30 de junho de 2022 
com base nos dados do Eurostat.

A aplicação da metodologia resulta na seguinte quota-parte e no seguinte montante para a 
contribuição financeira máxima por Estado-Membro.

Contribuição financeira máxima por 
Estado-Membro da UE

Quota-
parte em 
% do 
total

Montante (em 
milhões, 
preços de 
2018)

BE 1,55 4821

BG 1,98 6131

CZ 1,51 4678

DK 0,56 1723

DE 6,95 21545

EE 0,32 1004

IE 0,39 1209

EL 5,77 17874

ES 19,88 61618

FR 10,38 32167

HR 1,98 6125

IT 20,45 63380

CY 0,35 1082

LV 0,70 2170

LT 0,89 2766

LU 0,03 101

HU 1,98 6136

MT 0,07 226

NL 1,68 5197

AT 0,95 2950

PL 8,65 26808

PT 4,16 12905
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RO 4,36 13505

SI 0,55 1693

SK 1,98 6140

FI 0,71 2196

SE 1,24 3849

Total 100,00 310000
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ANEXO II
Orientações para a avaliação do mecanismo

1. Âmbito

As presentes orientações de avaliação têm por objetivo, em conjunto com o presente 
regulamento, servir de base para a Comissão avaliar, de forma transparente e equitativa, as 
propostas de planos de recuperação e resiliência apresentadas pelos Estados-Membros e 
determinar a contribuição financeira em conformidade com os objetivos e quaisquer outros 
requisitos aplicáveis estabelecidos no presente regulamento. Estas orientações constituem, 
nomeadamente, a base para a aplicação dos critérios de avaliação e a determinação da 
contribuição financeira a que se referem, respetivamente, o artigo 16.º, n.º 3, e o artigo 17.º, 
n.º 3.

As orientações de avaliação destinam-se a:

(a) Dar orientações suplementares sobre o processo de avaliação das propostas de 
planos de recuperação e resiliência apresentadas pelos Estados-Membros;

(b) Fornecer mais detalhes sobre os critérios de avaliação e estabelecer um sistema 
de classificação, a ser definido com o objetivo de assegurar um processo 
equitativo e transparente; e

(c) Definir a relação entre a avaliação a realizar pela Comissão com base nos 
critérios de avaliação e a determinação da contribuição financeira que deve ser 
estabelecida na decisão da Comissão relativa aos planos de recuperação e 
resiliência selecionados.

As orientações são um instrumento que facilita a avaliação pela Comissão das propostas de 
planos de recuperação e resiliência apresentadas pelos Estados-Membros, e que assegura que 
os planos de recuperação e resiliência apoiam reformas e investimentos públicos que são 
relevantes, respeitam o princípio da adicionalidade do financiamento da União e geram um 
verdadeiro valor acrescentado europeu, garantindo simultaneamente a igualdade de tratamento 
entre os Estados-Membros.

2. Critérios de avaliação

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, a Comissão avalia a eficácia, a eficiência, a 
relevância e a coerência do plano de recuperação e resiliência ▌e, para esse efeito, tem em 
conta os seguintes elementos:

A Comissão avalia se todos os planos de recuperação e resiliência cumprem os seguintes 
requisitos:

(a) Se o plano contribui com, pelo menos, 40 % do seu montante para a integração 
das ações em matéria de clima e biodiversidade e se a metodologia de 
acompanhamento referida no artigo 15.º, n.º 3, alínea a-E), é devidamente 
aplicada;

(b) Se o plano contribui com, pelo menos, 20 % do seu montante para ações 
digitais e se a metodologia de acompanhamento referida no artigo 15.º, n.º 3, 
alínea a-F), é devidamente aplicada;
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(c) Se as medidas não são contrárias aos interesses estratégicos e económicos da 
União, não substituem as despesas orçamentais nacionais recorrentes e 
respeitam o princípio da adicionalidade e o princípio de «não prejudicar 
significativamente» em conformidade com o artigo 4.º-A (novo);

(d) Se o plano está em conformidade com as dotações mínimas para cada uma das 
prioridades europeias estabelecidas nos termos do artigo 3.º;

(e) Se os mecanismos estabelecidos pelos Estados-Membros asseguram que as 
empresas destinatárias não estejam envolvidas em qualquer mecanismo fiscal 
a comunicar nos termos da Diretiva (UE) 2018/822 em relação a mecanismos 
transfronteiriços;

Eficácia:

(f) Se o plano de recuperação e resiliência contribui para cada uma das seis 
prioridades europeias, tal como definidas no artigo 3.º, e se contribui e não é 
contrário aos objetivos previstos no artigo 4.º, n.º 1, alínea b);

(g) Se foi realizado o diálogo a vários níveis referido no artigo 15.º, n.º 2, segundo 
parágrafo, e se foram dadas às respetivas partes interessadas oportunidades 
reais de participar na preparação e na execução do plano de recuperação e 
resiliência;

(h) Se as disposições propostas pelo Estado-Membro em causa são suscetíveis de 
garantir uma execução e um acompanhamento eficazes do plano de recuperação 
e resiliência, incluindo as metas e os objetivos intermédios quantitativos e 
qualitativos propostos, bem como os indicadores conexos, e se o plano 
melhorará o desempenho por país no âmbito do Painel de Indicadores Sociais 
e do Procedimento relativo aos Desequilíbrios Macroeconómicos;

(i) Se o plano de recuperação e resiliência é suscetível de ter um impacto duradouro 
no Estado-Membro em causa;

(j) Se o plano de recuperação e resiliência inclui investimentos em projetos 
transfronteiriços ou pan-europeus que geram valor acrescentado europeu, se for 
caso disso, tendo em conta as limitações dos Estados-Membros decorrentes da sua 
posição geográfica;

Eficiência:

(k) Se a justificação apresentada pelo Estado-Membro relativamente ao montante 
dos custos totais estimados do plano de recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível, proporcional aos impactos sociais e económicos e 
congruente com o princípio da eficiência em termos de custos;

(l) Se as disposições propostas pelos Estados-Membros em causa são suscetíveis 
de prevenir, detetar e corrigir conflitos de interesses, corrupção e fraude ao 
utilizar os fundos derivados deste mecanismo, nomeadamente os destinados a 
evitar o duplo financiamento de outros programas da União;

Relevância:
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(m) Se o plano inclui medidas que, em conformidade com o âmbito do mecanismo, 
contribuam eficazmente para dar uma resposta aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país pertinentes dirigidas ao Estado-Membro em 
causa ou noutros documentos pertinentes adotados oficialmente pela Comissão 
no contexto do Semestre Europeu, incluindo as recomendações pertinentes 
para a área do euro aprovadas pelo Conselho;

(n) Se o plano, caso um Estado-Membro esteja a ser confrontado com 
desequilíbrios ou desequilíbrios excessivos, conforme concluído pela 
Comissão após uma análise aprofundada, é compatível com as recomendações 
formuladas ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 1176/2011;

(o) Se o plano inclui informações precisas em conformidade com o artigo 15.º;

Coerência:
(p) Se o plano representa um pacote abrangente de reformas e de investimento e 

se as disposições asseguram a coerência e as sinergias referidas no artigo 14.º, 
n.º 2-B;

(q) Se o plano é coerente com os princípios da Estratégia da União para a 
Igualdade de Género 2020-2025, a Estratégia nacional para a Igualdade de 
Género, se foi realizada uma avaliação de impacto em função do género e se 
as medidas previstas no plano são suscetíveis de contribuir para a promoção 
da igualdade de género e o princípio da integração da perspetiva de género e 
para a eliminação da discriminação em razão do género ou para os desafios 
que dela decorram.

▌Na sequência do processo de avaliação, a Comissão atribui classificações aos planos de 
recuperação e resiliência apresentados pelos Estados-Membros, para cada um dos critérios de 
avaliação referidos no artigo 16.º, n.º 3, a fim de avaliar a eficácia, a eficiência, a relevância e 
a coerência dos planos e de estabelecer a dotação financeira nos termos do artigo 17.º, n.º 3.

Por uma questão de simplificação e eficiência, o sistema de classificação varia de A a C, de 
acordo com o seguinte:

▌
Classificação relativa às alíneas a) a e)
A - Critérios cumpridos
C - Critérios não cumpridos

Classificação relativa às alíneas f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)
A - Critérios cumpridos em grande medida / Disposições adequadas para uma execução eficaz 
da alínea h)
B - Critérios cumpridos moderadamente / Disposições mínimas para uma execução eficaz da 
alínea h)
C - Critérios cumpridos em pequena medida / Disposições insuficientes para uma execução 
eficaz da alínea h)
Apenas é aplicável ao critério previsto na alínea j) a classificação A ou B, não sendo atribuída 
qualquer classificação aos Estados-Membros que tenham limitações objetivas decorrentes 
da sua posição geográfica.
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▌3. Determinação da contribuição financeira ao abrigo do instrumento orçamental para a 
recuperação e resiliência

Em conformidade com o artigo 17.º, n.º 3, a Comissão determina a contribuição financeira 
tendo em conta a importância e a coerência do plano de recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro em causa, avaliadas com base nos critérios estabelecidos no artigo 17.º, n.º 3. 
Para esse efeito, aplica os seguintes critérios:

(a) Se o plano de recuperação e resiliência cumprir de forma satisfatória os critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o montante dos custos totais estimados do plano 
de recuperação e resiliência for igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida no artigo 10.º, a contribuição 
financeira atribuída ao Estado-Membro em causa é igual ao montante total da 
contribuição financeira máxima referida no artigo 10.º;

(b) Se o plano de recuperação e resiliência cumprir de forma satisfatória os critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o montante dos custos totais estimados do plano 
de recuperação e resiliência for inferior à contribuição financeira máxima para 
esse Estado-Membro referida no artigo 10.º, a contribuição financeira atribuída 
ao Estado-Membro em causa é igual ao montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência;

(b-A) Se o plano de recuperação e resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o plano receber mais de dois B para 
os critérios previstos nas alíneas h), i), l), m) e p) do artigo 16.º, n.º 3, por cada 
B subsequente a dotação financeira tem uma redução de 2 % por critério e a 
redução global não pode exceder 6 % da dotação financeira total;

(c) Se o plano de recuperação e resiliência não cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma contribuição 
financeira ao Estado-Membro em causa.

Para efeitos da execução do presente parágrafo, aplicam-se as seguintes fórmulas:

– para efeitos da alínea a) supra:    ≥    o Estado-Membro recebe  

– para efeitos da alínea b) supra:    <   o Estado-Membro recebe 

– em que:  
– i se refere ao Estado-Membro em causa 
– MFC é a contribuição financeira máxima para o Estado-Membro em causa  
– C é o montante dos custos totais estimados do plano de recuperação e resiliência 

 

Na sequência do processo de avaliação em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, e tendo em 
conta as classificações:

O plano de recuperação e resiliência cumpre de forma satisfatória os critérios de avaliação:

Se a classificação final para os critérios a) a q) incluir:
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- uma classificação A nos critérios a) a f),
 
e, quanto aos outros critérios:
 
- apenas classificações A
 
ou 
 
- mais classificações A do que B e nenhuma classificação C,

Se o plano receber mais de dois B para os critérios previstos nas alíneas h), i), l), m) e p) do 
artigo 16.º, n.º 3, por cada B subsequente a dotação financeira tem uma redução de 2 % por 
critério e a redução global não pode exceder 6 % da dotação financeira total;

O plano de recuperação e resiliência não cumpre de forma satisfatória os critérios de 
avaliação:
 
Se a classificação final para os critérios a) a q) incluir:
 
- nenhuma classificação A nos critérios a), a f),
 
e, quanto aos outros critérios:
 
- mais classificações B do que A
 
ou 
 
- pelo menos uma classificação C.
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ANEXO III
Indicadores 

A realização dos objetivos referidos no artigo 4.º é avaliada com base nos seguintes indicadores, 
discriminados por Estado-Membro e por domínio de intervenção. 

Os indicadores são utilizados de acordo com os dados e informações disponíveis, incluindo 
dados quantitativos e/ou qualitativos.

 Indicadores de realização:

(a) Número de planos de recuperação e resiliência aprovados ▌;
(b) Contribuição financeira global atribuída ao plano de recuperação e resiliência; 

 Indicadores de resultado:

(c) Número de planos de recuperação e resiliência executados; Indicadores de 

impacto estabelecidos pelo presente regulamento

(d) Os objetivos definidos no plano de recuperação e resiliência, que foram 
alcançados devido, nomeadamente, ao apoio financeiro global (incluindo, se for 
caso disso, o apoio sob a forma de empréstimos) recebido ao abrigo do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência estabelecido pelo presente 
regulamento.

A avaliação ex post referida no artigo 25.º é igualmente efetuada pela Comissão com o objetivo 
de estabelecer a relação entre o apoio financeiro global (incluindo, se for caso disso, o apoio 
sob a forma de empréstimos) do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e a execução das 
medidas pertinentes no Estado-Membro em causa, com o objetivo de reforçar a recuperação, a 
resiliência, o crescimento sustentável, o emprego e a coesão.
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16.10.2020

PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Relator de parecer: Dragoș Pîslaru

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 28 de maio de 2020, a Comissão apresentou uma proposta relativa à criação de um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que substitui a proposta da Comissão relativa a um 
programa de apoio às reformas, que é retirada. A nova proposta baseia-se no texto mais 
recente do programa de apoio às reformas e está estreitamente alinhada com as orientações 
estratégicas fornecidas no âmbito do Semestre Europeu. Os seus objetivos foram revistos e o 
modo de execução do mecanismo foi adaptado para ter em conta as novas realidades 
resultantes da pandemia de COVID-19. Neste novo contexto, é fundamental planear 
estrategicamente a recuperação e assegurar um crescimento sustentável, reforçando a 
resiliência das economias e sociedades europeias.

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência será um programa-chave do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no âmbito do quadro financeiro plurianual revisto. O 
mecanismo faz também parte de uma série de medidas desenvolvidas em resposta à atual 
pandemia de COVID-19, como a «Iniciativa de investimento de resposta ao coronavírus».

O mecanismo visa proporcionar um apoio financeiro em larga escala para impulsionar a 
conceção e a execução das tão necessárias reformas a mais longo prazo e dos investimentos 
públicos conexos nos Estados-Membros. O seu objetivo geral consiste em promover a coesão 
económica, social e territorial da União, através de medidas que permitam aos Estados-
Membros afetados recuperarem mais rapidamente e de forma mais sustentável e tornarem-se 
mais resilientes, atenuando o impacto social e económico da crise e apoiando as transições 
ecológica e energética, fomentando a criação de emprego e promovendo o crescimento 
sustentável.

Numa perspetiva mais ampla, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência contribuirá também 
para a concretização dos compromissos da União e dos Estados-Membros no contexto do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

O apoio ao abrigo do mecanismo será prestado em resposta a um pedido voluntário do 
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Estado-Membro em causa. Esta assistência será disponibilizada sob a forma de apoio não 
reembolsável em regime de gestão direta e sob a forma de empréstimos.

Os Estados-Membros devem preparar planos de recuperação e resiliência, que devem incluir 
medidas com vista à execução de reformas e de projetos de investimento público através de 
um plano coerente e ser coerentes com os desafios e as prioridades específicos por país, 
identificados no contexto do Semestre Europeu, com os programas nacionais de reformas, 
com os planos nacionais em matéria de energia e clima, com os planos de transição justa e 
com os acordos de parceria e os programas operacionais adotados ao abrigo dos fundos da 
União. Estes planos constituirão um anexo do programa nacional de reformas e a 
apresentação de relatórios sobre os progressos realizados na execução destes planos também 
terá lugar no contexto do Semestre Europeu. 

Paralelamente ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência, a Comissão propôs igualmente 
um regulamento relativo ao Instrumento de Assistência Técnica que prestará apoio ao reforço 
da capacidade administrativa e das reformas estruturais a longo prazo nos Estados-Membros e 
promoverá a aplicação das recomendações específicas por país dirigidas aos 
Estados-Membros no contexto do Semestre Europeu.

O relator congratula-se com a nova proposta da Comissão relativa à criação de um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência e está convicto de que este instrumento 
desempenhará um papel crucial na recuperação e renovação da União. Defende a criação de 
um pilar, no âmbito deste mecanismo, dedicado às reformas e aos investimentos concebidos 
para a próxima geração, especialmente para os jovens e as crianças. Tal reflete o firme 
compromisso do relator em relação à ideia de que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
deve ser um instrumento orientado para o futuro, concebido em benefício da próxima geração.

O presente parecer baseia-se no parecer sobre o estabelecimento do programa de apoio às 
reformas (2018/0213 (COD)), que a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais aprovou 
em 26 de maio de 2020. Por conseguinte, incorpora todas as alterações que também são 
relevantes para o Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Além disso, o relator gostaria de propor alterações adicionais que salientem a importância das 
reformas estruturais baseadas na solidariedade, na integração e na justiça social como parte 
dos objetivos do Semestre Europeu, de modo a garantir a igualdade de oportunidades e o 
acesso à proteção social, a proteger os grupos vulneráveis e a melhorar o nível de vida de 
todos os cidadãos. Na sua opinião, as reformas levadas a cabo poderão granjear um amplo 
apoio, caso os Estados-Membros prevejam, no âmbito do processo de apresentação de 
pedidos de apoio financeiro ao abrigo do mecanismo, consultas com as partes interessadas 
pertinentes e os parlamentos nacionais.

O relator propõe o alargamento do âmbito de aplicação do mecanismo (artigo 3.º) através da 
inclusão de um vasto leque de domínios de intervenção, como, por exemplo, medidas no 
domínio da educação, da aprendizagem ao longo da vida e da formação; medidas que 
permitam assegurar um futuro melhor às crianças desfavorecidas, aos jovens, aos idosos e às 
pessoas com deficiência; medidas destinadas a reduzir a discriminação com base no género e 
a promover a igualdade de género; medidas de promoção das condições para impulsionar as 
oportunidades e as competências em matéria de empreendedorismo; medidas orientadas para 
a execução da ação climática; medidas destinadas a melhorar a capacidade das instituições 



PE655.950v03-00 70/422 RR\1217780PT.docx

PT

públicas para garantir os direitos dos trabalhadores móveis e transfronteiriços; medidas no 
domínio do ensino e da formação profissionais e da integração dos jovens no mercado de 
trabalho; medidas de reforma do sistema de pensões, bem como medidas para melhorar os 
sistemas de saúde pública.

O relator propõe igualmente uma alteração que aborda especificamente a situação dos 
Estados-Membros que registem desequilíbrios excessivos e dos Estados-Membros não 
pertencentes à área do euro que registem um atraso considerável em matéria de 
desenvolvimento estrutural.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos e a 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a 
terem em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os artigos 2.º e 8.º do Tratado 
estabelecem que a igualdade entre 
mulheres e homens é um valor da União e 
que, em todas as suas atividades, a União 
deve ter por objetivo eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres. A integração da 
perspetiva de género, incluindo a 
orçamentação sensível ao género, deve, 
por conseguinte, ser aplicada em todas as 
políticas e regulamentos da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu») – 
incluindo os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu, os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais (PEDS) e os Objetivos 
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reforma e acompanhar a sua execução.  Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
reformas.  Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas – é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 
reforma e acompanhar a sua execução. No 
âmbito dos objetivos do Semestre 
Europeu, estão igualmente previstas 
reformas estruturais alicerçadas na 
solidariedade, na integração e na justiça 
social, com o objetivo de criar emprego de 
qualidade e crescimento, de garantir a 
igualdade de oportunidades e o acesso à 
proteção social, de proteger os grupos 
vulneráveis e de melhorar o nível de vida 
de todos. Os Estados-Membros 
desenvolvem as suas próprias estratégias 
nacionais de investimento plurianuais para 
apoiar essas reformas. Estas estratégias 
devem ser apresentadas juntamente com os 
programa nacionais de reformas anuais, 
como forma de delinear e coordenar 
projetos de investimento prioritários a 
apoiar pelo financiamento nacional e/ou da 
União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros.  Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico e social 
foram acentuados pela COVID-19, em 
especial para as mulheres e as raparigas, 
devido às desigualdades existentes. A 
atual pandemia de COVID-19, bem como a 
crise económica e financeira anterior, 
demonstraram que o desenvolvimento de 
economias e sistemas financeiros e de 
assistência social sãos e resilientes, 
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choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os Estados-
Membros para tomar medidas destinadas a 
atenuar o impacto económico e social da 
crise, bem como da resiliência das 
respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas que assegurem um nível de 
vida digno, ajuda os Estados-Membros a 
responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os Estados-
Membros para tomar medidas destinadas a 
atenuar o impacto económico e social da 
crise, bem como da resiliência das 
respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência económica, 
social, ecológica e administrativa serão, 
por conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União, bem como efeitos 
colaterais evitáveis de choques entre os 
Estados-Membros ou na União no seu 
todo, com os consequentes desafios à 
convergência e coesão.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os sistemas de proteção social dos 
Estados-Membros garantem às sociedades 
e aos cidadãos europeus os serviços 
integrados e benefícios económicos 
necessários para uma vida digna, 
abrangendo as seguintes áreas de 
intervenção: segurança social, saúde, 
educação, habitação, emprego, justiça e 
serviços sociais para grupos vulneráveis. 
Desempenham um papel fundamental 
para alcançar o desenvolvimento social 
sustentável, promovendo a igualdade e a 
justiça social. Devido à crise da 
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COVID-19, os sistemas de proteção social 
dos Estados-Membros encontram-se 
numa situação de pressão sem 
precedentes porque não foram concebidos 
para responder à procura social crescente 
num contexto de emergência sanitária e 
económica. Os sistemas de proteção social 
necessitarão de ser reforçados para que 
possam desempenhar as suas funções e 
prestar assistência a toda a população, 
principalmente em situações de crise ou 
choques sistémicos.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) As consequências económicas da 
crise da COVID-19 reduziram 
drasticamente a margem de manobra 
orçamental de muitos Estados-Membros, 
o que prejudica a sua capacidade de 
implementar reformas importantes e 
prioridades de investimento. Embora o 
Semestre Europeu represente o quadro da 
União para identificar as reformas 
económicas e as prioridades de 
investimento, a necessidade de 
desenvolver a capacidade de recuperação 
e a resiliência, destacada pela crise da 
COVID-19, ultrapassa o domínio da 
política económica e deve ser devidamente 
atribuída prioridade a esta necessidade na 
conceção e configuração do Semestre 
Europeu.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A execução de reformas que (5) A execução de reformas que 
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contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento faz 
parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 
colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente.  Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida. 

contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias e sociedades 
nacionais, reforcem a capacidade de 
ajustamento, desbloqueiem o potencial de 
crescimento e se adaptem à evolução 
tecnológica faz parte das prioridades 
políticas da União. São, por conseguinte, 
fundamentais para colocar a recuperação 
numa trajetória sustentável e apoiar o 
processo de convergência económica e 
social ascendente. Mesmo antes da crise 
da COVID-19, as economias e sociedades 
da União estavam num processo de 
profundas mudanças resultantes das 
alterações climáticas, dos desafios 
ambientais, digitais e demográficos e de 
um défice de investimento social. Esta 
necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise pandémica, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida. A sustentabilidade social e a 
inclusão devem ser o alicerce deste 
processo de construção de sociedades 
inclusivas e resilientes.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As mulheres têm estado na linha 
da frente da crise da COVID-19, pois 
constituem a maioria dos trabalhadores 
do setor da saúde em toda a União. 
Assegurar o equilíbrio entre as 
responsabilidades da prestação de 
cuidados não remunerada e as suas 
responsabilidades no emprego tornou-se 
cada vez mais difícil para as famílias 
monoparentais, 85% das quais são 
lideradas por mulheres. O investimento 
em infraestruturas robustas de cuidados 
de saúde é essencial para garantir a 
igualdade entre mulheres e homens e a 
autonomia económica das mulheres, 
construir sociedades resilientes, combater 
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as condições precárias num setor 
dominado pelas mulheres, fomentar a 
criação de postos de trabalho e prevenir a 
pobreza e a exclusão social. Além disso, 
esse investimento tem um efeito positivo 
no PIB, pois que permite que mais 
mulheres participem no trabalho 
remunerado.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises.  No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
económica e social e reforçar o potencial 
de crescimento sustentável a longo prazo, 
aumentar a resiliência e coesão social e 
evitar o aumento das desigualdades e da 
pobreza. O investimento em tecnologias, 
capacidades e processos ecológicos e 
digitais destinados a apoiar a transição para 
as energias limpas, a promoção da 
eficiência energética na habitação e outros 
setores-chave da economia são importantes 
para alcançar um crescimento sustentável, 
contribuir para a criação e manutenção de 
emprego de qualidade e criar mercados de 
emprego resilientes. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e mais independente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

Alteração 9

Proposta de regulamento
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Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e 
providenciar um mecanismo que permita 
distribuir-lhes apoio financeiro direto, 
através de um instrumento inovador. Para o 
efeito, deve ser criado, ao abrigo do 
presente regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas 
ligadas às recomendações específicas por 
país formuladas pela Comissão no 
contexto do Semestre Europeu e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros, particularmente tendo 
em vista alcançar os objetivos da nova 
estratégia de crescimento sustentável 
apresentada no Pacto Ecológico Europeu, 
os princípios do PEDS e os ODS da ONU, 
a fim de alcançar a coesão social e 
territorial. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo deve assegurar 
sinergias e complementaridade com o 
programa InvestEU, permitindo aos 
Estados-Membros afetar no seu plano de 
recuperação e resiliência um montante a 
ser disponibilizado através do InvestEU 
para apoiar a solvência das empresas 
estabelecidas nos Estados-Membros e as 
atividades de preparação, 



RR\1217780PT.docx 77/422 PE655.950v03-00

PT

acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação das mesmas.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25% das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos. 

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para alcançar uma 
transição justa que não deixe ninguém 
para trás e atingir uma meta global 
determinando que 37% das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos, sem que sejam 
atribuídos fundos a medidas que 
prejudiquem a trajetória rumo a uma 
União com impacto neutro no clima até 
2050. Além disso – dado que a Agenda 
2030 requer uma abordagem política 
holística e intersetorial para garantir que 
os desafios económicos, sociais e 
ambientais sejam enfrentados em 
conjunto –, deve ser igualmente atribuída 
prioridade à sustentabilidade social no 
âmbito do mecanismo.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Refletindo sobre o PEDS como 
estratégia social da Europa para garantir 
que as transições em matéria de 
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neutralidade climática, digitalização e 
mudança demográfica, bem como a 
recuperação da crise da COVID-19, sejam 
socialmente adequadas e justas, o 
mecanismo contribuirá para a 
implementação dos seus 20 princípios e 
para o cumprimento das metas e marcos 
de progresso social.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com vista 
a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 
ao Conselho para suspender, sob proposta 
da Comissão e por meio de atos de 
execução, o prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como para 
suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo, em caso de incumprimento 
significativo em relação aos casos 
pertinentes relacionados com o processo de 
governação económica previstos no 
Regulamento (UE) n.º XXX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho [RDC] 
(...).  A competência para levantar essas 
suspensões por meio de atos de execução, 
sob proposta da Comissão, deve também 
ser atribuída ao Conselho em relação aos 
mesmos casos pertinentes.

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, a fim de suspender ou levantar a 
suspensão relativamente ao prazo para a 
adoção de decisões sobre propostas de 
planos de recuperação e resiliência, bem 
como os pagamentos parcial ou totalmente 
ao abrigo deste mecanismo, em caso de 
incumprimento significativo em relação 
aos casos pertinentes relacionados com o 
processo de governação económica 
previstos no Regulamento (UE) 
n.º XXX/XX do Parlamento Europeu e do 
Conselho [RDC] (...). A decisão de 
suspender os pagamentos não deve ser 
aplicada se a cláusula de derrogação de 
âmbito geral estiver ativa. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. A Comissão, 
quando preparar e redigir atos delegados, 
deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. 
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O âmbito de aplicação do 
mecanismo deve referir-se a domínios de 
intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, o empreendedorismo, a 
resiliência, a produtividade, a estabilidade 
dos sistemas financeiros, a educação e as 
competências, as políticas em matéria de 
crianças e de juventude, a investigação e 
a inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e os sistemas 
públicos de saúde, bem como as políticas 
em consonância com o PEDS que 
contribuam para a aplicação dos seus 
princípios, como a proteção social, o 
emprego de elevada qualidade e o 
investimento, a igualdade de género e a 
integração das pessoas com deficiência, o 
diálogo social e o reforço dos sistemas 
democráticos, nomeadamente sistemas 
judiciais eficientes e independentes e o 
pluralismo e a liberdade dos meios de 
comunicação social.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos Estados-
Membros, para a atenuação do impacto 
social e económico da crise e para o apoio 
às transições ecológica e digital com vista a 
alcançar a neutralidade climática da Europa 

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial e contribuir para os 
objetivos das políticas da União, os ODS 
da ONU, o PEDS, o Acordo de Paris e o 
reforço do mercado único, a resiliência 
das estruturas económicas e sociais e dos 
mercados de trabalho, fazer face aos 
desafios demográficos e reforçar a 
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até 2050, restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego e promovendo o crescimento 
sustentável.

capacidade administrativa e institucional. 
Para o efeito, deve contribuir para a 
melhoria da resiliência e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, para a 
atenuação do impacto social e económico 
da crise – em particular, nos grupos 
vulneráveis – e para o apoio às transições 
ecológica e digital com vista a alcançar a 
neutralidade climática da Europa até 2050, 
restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego de qualidade e a promoção do 
crescimento sustentável, bem como a 
reindustrialização inovadora e sustentável 
e as infraestruturas, as reformas dos 
sistemas de ensino, formação, 
requalificação e melhoria das 
competências e o apoio às reformas nos 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro, a fim de facilitar a adoção do euro 
como a moeda destes Estados.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O objetivo específico do 
mecanismo deve consistir em prestar apoio 
financeiro com vista a atingir as metas e 
os objetivos intermédios das reformas e 
dos investimentos estabelecidos nos 
planos de recuperação e resiliência. Este 
objetivo específico deve ser prosseguido 
em estreita cooperação com os Estados-
Membros em causa.

(15) O objetivo específico do 
mecanismo deve consistir em prestar apoio 
financeiro aos Estados-Membros, com 
vista à dinamização de projetos que 
promovam o seu desenvolvimento, o 
investimento nos sectores produtivos e 
estratégicos, e a estruturação de serviços 
públicos universais, gratuitos e de 
qualidade. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido no devido respeito pelas 
estratégias de desenvolvimento específicas 
dos Estados-Membros em causa, 
contribuindo com respostas imediatas 
para fazer face aos impactos potenciados 
pela crise da COVID-19 e investimentos 
públicos que sejam estruturantes para 
assegurar a coesão social e territorial dos 
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Estados-Membros e da União Europeia.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência.  O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União.  
A fim de promover ações que se 
enquadrem nas prioridades do Pacto 
Ecológico Europeu e da Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital.  As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações.  Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. Para que as 
reformas levadas a cabo granjeiem um 
amplo apoio, os Estados-Membros que 
desejem beneficiar do mecanismo devem – 
enquanto parte do processo de elaboração 
dos planos de recuperação e resiliência – 
consultar os poderes locais e regionais, 
municípios e outras partes interessadas, 
nomeadamente os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, em 
conformidade com as disposições 
pertinentes do código de conduta relativo 
ao princípio de parceria no âmbito da 
política de coesão, assim como os 
parlamentos nacionais. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com a autonomia estratégica da União, os 
ODS da ONU, os compromissos da União 
ao abrigo do Acordo de Paris, o princípio 
de «não causar prejuízo significativo» e 
os desafios e as prioridades específicos por 
país, identificados no contexto do Semestre 
Europeu – em particular, os que se 
referem às políticas sociais e de emprego e 
tendo em conta os indicadores sociais 
específicos para cada Estado-Membro –, 
com os programas nacionais de reformas, 
com os planos nacionais em matéria de 
energia e clima, com os planos de transição 
justa e com os acordos de parceria e 
programas operacionais adotados ao abrigo 
dos fundos da União. O plano de 
recuperação e resiliência deve também 
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conter indicadores sociais específicos a 
alcançar, bem como uma avaliação de 
impacto em função do género em 
consonância com os objetivos da 
Estratégia Europeia para a Igualdade de 
Género 2020-2025. A fim de promover 
ações que se enquadrem nas prioridades do 
Pacto Ecológico Europeu e da Agenda 
Digital, da Garantia para a Infância, da 
Garantia para a Juventude e dos 
princípios do PEDS, o plano deve também 
definir medidas pertinentes para os seis 
domínios de intervenção identificados no 
presente regulamento e contribuir 
diretamente para eles. As medidas devem 
permitir alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. Os Estados-Membros devem 
assegurar a consulta dos parceiros sociais 
aquando da elaboração dos planos 
nacionais de recuperação e resiliência e 
que lhes seja dada a possibilidade de 
darem o seu contributo numa fase 
precoce.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 
Conselho deve poder debater, no âmbito do 
Semestre Europeu, a situação em matéria 
de recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Para garantir 
elementos de prova adequados, este debate 
deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas da Comissão 
disponíveis no contexto do Semestre 

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
poder debater, no âmbito do Semestre 
Europeu, a situação em matéria de 
recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Para garantir 
elementos de prova adequados, este debate 
deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas da Comissão 
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Europeu e, se disponíveis, nas informações 
sobre a execução dos planos nos anos 
anteriores. 

disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu e, se disponíveis, nas informações 
sobre a execução dos planos nos anos 
anteriores.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado.  O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social;  
deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital;  deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu.  Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, o alcance da consulta dos 
poderes regionais e locais e de outras 
partes interessadas – incluindo os 
parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil – realizada antes da 
apresentação do plano, incluindo metas e 
objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, os princípios do 
PEDS e os ODS da ONU, especialmente o 
potencial de crescimento sustentável, a 
criação de emprego de qualidade e a 
resiliência económica e social, bem como 
os indicadores sociais a melhorar, em 
conformidade com os princípios do PEDS 
e os ODS da ONU; deve também incluir 
medidas que sejam pertinentes para as 
transições ecológica e digital e contribuam 
diretamente para elas e, se for caso disso, 
uma estimativa do impacto das transições 
ecológica e digital em termos de empregos 
perdidos e de ausência de proteção social, 
bem como medidas adequadas para sanar 
esses problemas; deve ainda incluir uma 
explicação da coerência do plano de 
recuperação e de resiliência proposto com 
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os desafios e prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu, e ainda demonstrar 
em que medida o plano é suscetível de 
contribuir para a igualdade de género e 
para um crescimento e criação de 
emprego equilibrados em termos de 
género. Deve ser procurada e concretizada 
uma cooperação estreita entre a Comissão 
e os Estados-Membros durante todo o 
processo.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa.  A Comissão respeitará plenamente 
a apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;  se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 
para as transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam;  
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;  
se o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa e com a participação dos parceiros 
sociais e das organizações da sociedade 
civil. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 
para as transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego de 
qualidade e a resiliência económica e 
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da coesão económica, social e territorial;  
se a justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego;  se o plano de 
recuperação e resiliência proposto contém 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público que 
representem ações coerentes;  e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

social do Estado-Membro, atenuar o 
impacto económico e social da crise – 
especialmente no que diz respeito aos 
grupos vulneráveis e aos jovens – e 
contribuir para a aplicação da autonomia 
estratégica da União e dos compromissos 
da União e dos Estados-Membros – em 
especial o Acordo de Paris, os ODS da 
ONU e o PEDS – o reforço da coesão 
económica, social e territorial e a redução 
do défice de infraestruturas; se a 
justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia, no emprego e no progresso 
social; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes; e se as disposições 
propostas pelo Estado-Membro em causa 
são suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do Estado-
Membro, de aconselhamento entre pares.

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do Estado-
Membro, de aconselhamento entre pares. 
No caso de essa especialização respeitar a 
políticas relativas ao trabalho, os 
parceiros sociais são informados e 
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eventualmente envolvidos. A assistência 
técnica não deve ser solicitada em áreas 
que sejam total ou parcialmente da 
competência dos parceiros sociais, exceto 
se os parceiros sociais concordarem. 
Essas atividades não podem comprometer 
o papel dos parceiros sociais nem 
ameaçar a autonomia da negociação 
coletiva.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável.  Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais.  
A fim de assegurar a antecipação de 
recursos, os Estados-Membros devem 
solicitar um apoio sob a forma de 
empréstimos, o mais tardar, até 31 de 
agosto de 2024. Para efeitos da boa gestão 
financeira, o montante total de todos os 
empréstimos concedidos ao abrigo do 
presente regulamento deve ser limitado.  
Além disso, o volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 4,7% do seu rendimento 
nacional bruto. Em circunstâncias 
excecionais e em função dos recursos 
disponíveis, deve ser possível aumentar o 
montante máximo.  Pelas mesmas razões 

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
6,8% do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
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de boa gestão financeira, deve ser possível 
pagar o empréstimo em parcelas, em 
função do cumprimento dos resultados.

deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados. A Comissão deve avaliar o 
pedido de apoio de empréstimo no prazo 
de dois meses a contar da data do pedido.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Consideração 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Se os planos de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, 
deixarem de ser parcial ou totalmente 
exequíveis – incluindo nos casos em que 
as alterações dos indicadores sociais e 
económicos afetam significativamente o 
plano inicialmente apresentado pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas – esse 
Estado-Membro pode apresentar um 
pedido fundamentado à Comissão para 
alterar ou substituir a sua decisão. Para o 
efeito, o Estado-Membro deve poder 
propor alterações ao plano de 
recuperação e resiliência e recorrer ao 
Instrumento de Assistência Técnica.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Consideração 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) Se a Comissão decidir suspender o 
financiamento atribuído a um 
Estado-Membro em caso de deficiências 
no que diz respeito ao Estado de direito, 
as ações à escala regional e local que 
sejam elegíveis devem continuar a 
beneficiar do mecanismo.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Consideração 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-C) Os Estados-Membros que registam 
desequilíbrios excessivos, os 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro e os que registem um atraso 
considerável em matéria de 
desenvolvimento estrutural deverão poder 
propor reformas que deem resposta aos 
problemas que conduziram a tais 
desequilíbrios excessivos nos seus planos 
de recuperação e resiliência.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Consideração 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que as atividades de 
comunicação, em particular no que se 
refere à obrigação de dar visibilidade ao 
apoio prestado no âmbito do mecanismo, 
sejam devidamente divulgadas a um nível 
regional e local adequado, numa 
multiplicidade de mercados e de forma 
não discriminatória.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Consideração 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 

(39) O poder de adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado deve ser 
delegado na Comissão no que diz respeito 
ao estabelecimento dos planos de 
recuperação e resiliência a executar pelos 
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de um ato de execução.  A fim de 
assegurar condições uniformes para a 
execução do presente regulamento, devem 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão. As competências de execução 
relativas à adoção dos planos de 
recuperação e resiliência e ao pagamento 
do apoio financeiro após o cumprimento 
das metas e dos objetivos intermédios 
pertinentes devem ser exercidas pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ao 
abrigo do procedimento de exame nele 
previsto13.  Após a adoção de um ato de 
execução, o Estado-Membro em causa e a 
Comissão devem poder chegar a acordo 
sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.  Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 

Estados-Membros e à correspondente 
contribuição financeira que lhes venha a 
ser atribuída. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
A Comissão, quando preparar e redigir 
atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Após 
a adoção de um ato delegado, o Estado-
Membro em causa e a Comissão devem 
poder chegar a acordo sobre determinadas 
disposições operacionais de natureza 
técnica, que especifiquem aspetos da 
execução relacionados com prazos, 
indicadores para as metas e objetivos 
intermédios, e acesso aos dados 
subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do Tratado dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio, um poder judicial 
independente e o pluralismo e a liberdade 
dos meios de comunicação social são 
condições prévias essenciais para uma 
gestão financeira rigorosa e eficaz do 
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prévia essencial para uma gestão 
financeira rigorosa e eficaz do 
financiamento da UE.

financiamento da União.

________________________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a 
inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento e a estabilidade dos sistemas 
financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento – através da criação 
de um futuro melhor para a próxima 
geração, da melhoria da coesão 
económica, social e territorial, da 
promoção de reformas favoráveis ao 
crescimento e do reforço do mercado 
interno – deve remeter para os seis 
domínios de intervenção seguintes:

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Transição ecológica, tendo em 
conta os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu;
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Transformação digital, tendo em 
conta os objetivos da Agenda Digital;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) Coesão económica, produtividade 
e competitividade, tendo em conta os 
objetivos da estratégia industrial e da 
estratégia para as PME da União;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) Coesão social, tendo em conta os 
objetivos do PEDS;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea e) (novo)

Texto da Comissão Alteração

e) Resiliência institucional e reforço 
das capacidades;

Alteração 34

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – alínea f) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f) Políticas para o «Next Generation 
EU», tendo em conta os objetivos da 
Garantia para a Juventude e da Garantia 
para a Infância.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
1. A aplicação do presente 
regulamento respeita plenamente o 
disposto no artigo 152.º do Tratado e os 
planos nacionais de recuperação e 
resiliência emitidos com base no seu 
articulado respeitam as práticas e 
instituições nacionais no que diz respeito 
à formação de salários. O presente 
regulamento respeita o artigo 28.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, pelo que não prejudica o 
direito à negociação, celebração e 
aplicação de acordos coletivos nem o 
direito à realização de ações coletivas nos 
termos da lei e das práticas nacionais.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é contribuir 
para dar resposta aos desafios dos seis 
domínios de intervenção referidos no 
artigo 3.º, promovendo assim a coesão 
económica, social e territorial da União, 
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impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

através da melhoria da resiliência e da 
capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo para restaurar o potencial de 
crescimento das economias da União, 
favorecer a criação de emprego no rescaldo 
da crise da COVID-19, promover o 
crescimento sustentável e produzir um 
valor acrescentado europeu.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo contribui para os 
objetivos das políticas da União, os 
compromissos por ela assumidos no 
âmbito do Acordo de Paris e o reforço do 
mercado interno, o PEDS e os ODS da 
ONU através da aplicação de medidas 
como:

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) A transição para uma União com 
impacto neutro no clima até 2050, uma 
transição justa que apoie as regiões mais 
afetadas, a mobilidade sustentável, a luta 
contra a pobreza energética, a promoção 
da eficiência energética e dos recursos, as 
fontes de energia renováveis, a 
diversificação energética e a garantia da 
segurança energética, assim como 
medidas a favor do setor agrícola, das 
pescas e do desenvolvimento sustentável 
das zonas rurais e transfronteiriças;
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) A digitalização e expansão do 
papel dos serviços públicos de emprego e 
que promovem as infraestruturas digitais, 
melhoram o acesso ao trabalho digital e 
promovem o desenvolvimento de 
competências digitais;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) A criação de mercados de trabalho 
resilientes com condições de trabalho 
dignas, o reforço do (mercado) interno, a 
promoção do investimento e o apoio ao 
processo de convergência económica e 
social ascendente, medidas para fomentar 
as competências e as oportunidades de 
empreendedorismo, a criação dum 
ambiente favorável ao investimento e às 
PME, incluindo para a reindustrialização 
inovadora e sustentável, investimentos no 
setor industrial, a consolidação da 
capacidade produtiva e estratégica da 
União, o desenvolvimento de ecossistemas 
industriais e o apoio aos Estados-
Membros cuja moeda não é o euro nos 
seus esforços para adotar a moeda única;

Alteração 41

Proposta de regulamento
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Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) A inclusão social, o reforço da 
segurança social e dos sistemas de 
proteção social, o diálogo social, o 
desenvolvimento de infraestruturas 
sociais, o emprego de qualidade, a 
inclusão das pessoas com deficiência, a 
igualdade de género, o combate à pobreza 
e às desigualdades, as disparidades 
salariais entre homens e mulheres, uma 
licença para assistência à família 
adequada, modalidades de trabalho 
flexíveis e o aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da garantia da 
igualdade de oportunidades e da 
progressão na carreira;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) O reforço da capacidade 
administrativa e institucional dos 
Estados-Membros e dos respetivos 
poderes regionais e locais em relação aos 
desafios enfrentados pelas instituições, a 
governação, a administração pública e os 
setores económicos e sociais, com vista a 
melhorar os sistemas de saúde pública e 
de cuidados de saúde, incluindo uma 
melhor capacidade de resposta a situações 
de crise, o desenvolvimento de serviços de 
cuidados de saúde e de acolhimento de 
qualidade e a preços acessíveis, de lares e 
centros de cuidados mais seguros, de 
maior qualidade e mais acessíveis para 
todos os cidadãos, medidas destinadas a 
melhorar a capacidade das instituições 
públicas para garantirem os direitos dos 
trabalhadores móveis e transfronteiriços – 
incluindo o gozo de condições de trabalho 
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seguras e idênticas, de salários de acordo 
com a lei e de todas as informações 
necessárias –, a estabilidade dos sistemas 
financeiros, o reforço de sistemas 
judiciais eficientes e independentes e a 
promoção do pluralismo e da liberdade 
dos meios de comunicação social;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f) Abordar os desafios demográficos, 
a cultura, a educação, a aprendizagem ao 
longo da vida e o EFP – incluindo a 
elaboração de estratégias e ações 
nacionais e regionais de melhoria de 
competências e requalificação 
profissional –, uma melhor previsão da 
evolução do mercado de trabalho, as 
políticas em matéria de crianças e de 
juventude, a igualdade de oportunidades e 
o acesso para todos, as reformas dos 
sistemas de pensões – com destaque para 
a sustentabilidade e a adequação dos 
regimes de pensões dos trabalhadores por 
conta de outrem e dos trabalhadores por 
conta própria – e a igualdade de 
oportunidades para que as mulheres e os 
homens possam adquirir direitos de 
pensão.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
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metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência, tendo simultaneamente em 
consideração que as disparidades 
económicas, a desigualdade social e a 
fraca proteção social têm efeitos 
colaterais que minam a estabilidade geral 
da União. Este objetivo específico deve ser 
prosseguido em estreita cooperação com os 
Estados-Membros em causa.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros cuja moeda 
não é o euro e que registem um atraso 
considerável em matéria de 
desenvolvimento estrutural deverão poder 
propor reformas que deem resposta aos 
problemas de que padecem.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As reformas e os investimentos 
iniciados pelos Estados-Membros após 
1 de fevereiro de 2020 são elegíveis no 
âmbito do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

Alteração 47

Proposta de regulamento
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Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento 
e intercâmbio de informações, 
ferramentas informáticas institucionais, e 
todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa efetuadas pela 
Comissão para a gestão de cada 
instrumento. As despesas podem também 
abranger os custos de outras atividades de 
apoio, tais como o controlo da qualidade e 
o acompanhamento de projetos no 
terreno, assim como os custos do 
aconselhamento pelos pares e peritos para 
a avaliação e execução das reformas e dos 
investimentos.

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento e não sejam ações elegíveis 
para apoio técnico nos termos do artigo 
7.º do Regulamento ... [que cria um 
Instrumento de Assistência Técnica – 
2020/0103 (COD)]. Se um Estado-
Membro não utilizar o financiamento 
atribuído, este financiamento pode ser 
disponibilizado pela Comissão para as 
propostas elaboradas após consulta dos 
poderes regionais e locais e de outras 
partes interessadas, incluindo os parceiros 
sociais e as organizações da sociedade 
civil, a fim de promover um debate aberto 
para apoiar ações destinadas a estimular 
a investigação, o debate público e a 
difusão de informações sobre as reformas 
necessárias para dar resposta às 
consequências negativas da crise da 
COVID-19.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 1 

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], a Comissão 
adota um ato delegado, nos termos do 
artigo 27.º-A, sobre uma decisão de 
suspender o prazo para a adoção das 
decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 1 e 2, 
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e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

ou de suspender os pagamentos parcial ou 
totalmente ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1.

Alteração 50

Proposta de regulamento
 Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1 do presente artigo.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A decisão de suspender os 
pagamentos referida no n.º 1 não deve ser 
aplicada se a cláusula de derrogação de 
âmbito geral estiver ativa.

Alteração 52

Proposta de regulamento
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Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], a Comissão 
adota um ato delegado em conformidade 
com o artigo 27.º-A relativo à decisão de 
levantar a suspensão do prazo ou dos 
pagamentos referidos no número anterior. 
Os procedimentos ou pagamentos 
pertinentes são retomados no dia seguinte 
ao do levantamento da suspensão.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso a Comissão decida suspender 
o financiamento atribuído ao 
Estado-Membro devido a deficiências no 
que diz respeito ao Estado de direito, as 
ações à escala regional e local que sejam 
elegíveis devem continuar a beneficiar do 
mecanismo.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
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deve exceder 4,7 % do seu rendimento 
nacional bruto.

deve exceder 6,8 % do seu rendimento 
nacional bruto.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano abordem 
as deficiências relativas aos valores 
consagrados no artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Uma explicação da forma como as 
medidas do plano têm em conta as 
posições recebidas das organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos e dos 
órgãos de poder local e regional do 
Estado-Membro.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência.  Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes.  Os planos de recuperação 
e resiliência elegíveis para financiamento 
ao abrigo do presente instrumento devem 

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
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incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente. 

incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente. 
Para a preparação dos planos de 
recuperação e resiliência, os Estados-
Membros podem recorrer ao Instrumento 
de Assistência Técnica em conformidade 
com o Regulamento XX/YYYY [que cria o 
Instrumento de Assistência Técnica].

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os ODS das 
Nações Unidas, pelo menos 37 % do 
montante de cada plano de recuperação e 
resiliência contribuirão para integrar as 
ações climáticas e de proteção da 
biodiversidade e os objetivos de 
sustentabilidade ambiental. A Comissão 
adota a metodologia adequada, por meio 
de um ato delegado, para ajudar os 
Estados-Membros a cumprir este 
requisito.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Refletindo o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais (PEDS) como estratégia 
da Europa para o progresso social, uma 
parte significativa do montante de cada 
plano de recuperação e resiliência deve 
contribuir para a aplicação dos objetivos 
do PEDS. A Comissão adota a 
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metodologia adequada, por meio de um 
ato delegado, para ajudar os Estados-
Membros a cumprir estes requisitos.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Refletindo o caráter orientado 
para o futuro do instrumento de 
recuperação «Next Generation EU» e 
reconhecendo a importância da Agenda 
de Competências Digitais, da Garantia 
para a Infância e da Garantia para a 
Juventude, cada plano de recuperação e 
resiliência deve contribuir para combater 
o risco de danos duradouros para as 
perspetivas dos jovens no mercado de 
trabalho e para o seu bem-estar geral, 
através de soluções e respostas de 
qualidade em matéria de emprego, 
educação e competências orientadas para 
os jovens.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para os domínios de 
intervenção estabelecidos no artigo 3.º, 
bem como a coesão territorial, social e 
económica, tendo em conta as 
necessidades de investimento e os desafios 
inerentes às disparidades regionais e 
locais. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir para a 
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clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição Justa  
e nos acordos de parceria e programas 
operacionais ao abrigo dos fundos da 
União.

autonomia estratégica da União, para a 
transição para a neutralidade climática até 
2050 e para a sustentabilidade social, 
através da aplicação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e dos ODS das Nações 
Unidas. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa  e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

______________________________ ________________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser elaborados após 
consulta dos órgãos de poder local e 
regional e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento (UE) XX/xx do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A;
____________________________
1-A Regulamento (UE) XX/xx do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
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XX, que estabelece disposições comuns 
sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão 
e o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, e regras 
financeiras para estes Fundos e o Fundo 
para o Asilo e a Migração, o Fundo para 
a Segurança Interna e o Instrumento de 
Gestão das Fronteiras e dos Vistos 
(JO L...).

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Tendo em conta a evolução 
tecnológica, o mecanismo pode contribuir 
para a adoção de planos integrados de 
investimento em infraestruturas e 
competências digitais, bem como para a 
criação de um quadro de financiamento 
eficaz e apto a garantir a maior 
competitividade possível das regiões da 
União.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo Estado-
Membro em causa constitui um anexo do 
seu programa nacional de reformas e deve 
ser oficialmente apresentado, o mais tardar, 
até 30 de abril. O Estado-Membro pode 
apresentar um projeto de plano a partir de 
15 de outubro do ano anterior, juntamente 
com o projeto de orçamento do ano 
seguinte. 

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo Estado-
Membro em causa constitui um anexo do 
seu programa nacional de reformas e deve 
ser oficialmente apresentado, o mais tardar, 
até 30 de abril. O Estado-Membro pode 
apresentar um projeto de plano a partir de 
15 de outubro do ano anterior, juntamente 
com o projeto de orçamento do ano 
seguinte. O projeto de plano deve ser 
apresentado aos parceiros sociais para 
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consulta, o mais tardar em fevereiro, 
antes do prazo de apresentação oficial do 
plano à Comissão em abril, a fim de 
permitir que os parceiros sociais 
disponham de, pelo menos 30 dias, para 
reagir por escrito.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação do modo como os 
desafios e prioridades identificados no 
quadro do Semestre Europeu são 
suscetíveis de ser enfrentados, em 
particular os que se referem às políticas 
sociais e de emprego;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego de qualidade, o 
progresso social e a resiliência económica 
e social do Estado-Membro em causa, 
reduz o défice de infraestruturas e atenua 
o impacto económico e social da crise para 
os grupos mais vulneráveis e os jovens e o 
impacto económico para as PME, bem 
como a sua contribuição para o reforço da 
coesão económica, social e territorial e 
para a convergência, assim como para a 
autonomia estratégica da União;

Alteração 67

Proposta de regulamento
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Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O alcance da consulta dos órgãos 
de poder local e regional e de outras 
partes interessadas, incluindo dos 
parceiros sociais e das organizações da 
sociedade civil, efetuada antes da 
apresentação do plano de recuperação e 
resiliência; para além do plano, deve ser 
apresentado o contributo escrito dos 
parceiros sociais;

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para os seis pilares estabelecidos no artigo 
3.º;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os indicadores sociais que devem 
ser alcançados no quadro do plano 
proposto de recuperação e resiliência e o 
contributo para a consecução do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos ODS 
das Nações Unidas;

Alteração 70

Proposta de regulamento
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Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma estimativa, se for caso disso, 
do impacto das transições ecológica e 
digital em termos de postos de trabalho 
perdidos ou criados, bem como das 
medidas adequadas para resolver esses 
problemas, em especial nas regiões em 
que se registará uma transição energética 
importante;

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma explicação de como as 
medidas respeitam os princípios da 
interoperabilidade, eficiência energética, 
proteção de dados, promoção da 
igualdade digital, acessibilidade digital, 
soluções de software aberto e de hardware 
aberto e dados pessoais;

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Uma explicação da coerência do 
plano com os documentos pertinentes 
adotados no contexto do último Semestre 
Europeu;

Alteração 73

Proposta de regulamento
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Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-E) Uma explicação pormenorizada da 
forma como se espera que as medidas 
assegurem que, pelo menos, 37 % do 
montante solicitado para o plano de 
recuperação e resiliência contribuam 
para a integração das ações climáticas e 
de proteção da biodiversidade e dos 
objetivos de sustentabilidade ambiental, 
com base na metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, n.º 1;

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-F) Uma explicação pormenorizada da 
forma como se espera que as medidas 
assegurem que uma parte significativa do 
montante solicitado para o plano de 
recuperação e resiliência contribua para a 
aplicação dos objetivos do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, com base na 
metodologia fornecida pela Comissão nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1;

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-G) Uma avaliação do impacto do 
plano relativamente à perspetiva de 
género, em consonância com os objetivos 
delineados na Estratégia para a Igualdade 
de Género, de modo a abordar 
eficazmente o impacto negativo da crise 
na igualdade de género, em particular 
garantindo a criação de postos de 
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trabalho de qualidade para as mulheres, a 
redução das disparidades salariais quanto 
ao género e o acesso ao crédito para 
mulheres empresárias, e por meio de 
medidas de prevenção e combate à 
violência de género, bem como ao assédio 
sexual;

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-H) Garantias da ausência de 
quaisquer conflitos de interesses no que 
diz respeito à execução do orçamento da 
União para todas as medidas contidas no 
plano relacionadas com o investimento 
público;

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-I) Uma demonstração de que as 
reformas e os investimentos previstos no 
plano cumprem o princípio de «não 
prejudicar significativamente»;

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
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conexos; conexos, incluindo a forma como o plano 
melhorará o desempenho por país no 
âmbito do Painel de Indicadores Sociais;

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Garantias de que a assistência 
financeira só é concedida a empresas que 
respeitem as convenções coletivas 
aplicáveis e que não estejam sediadas nas 
jurisdições que figuram no anexo I das 
conclusões do Conselho sobre a lista 
revista da UE de jurisdições não 
cooperantes para efeitos fiscais;

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os Estados-
Membros requerentes possam beneficiar da 
experiência de outros Estados-Membros. 
Os Estados-Membros podem igualmente 
solicitar assistência técnica ao abrigo do 
Instrumento de Assistência Técnica, em 
conformidade com a respetiva 
regulamentação. 

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os Estados-
Membros requerentes possam beneficiar da 
experiência de outros Estados-Membros. 
Os Estados-Membros podem igualmente 
solicitar assistência técnica ao abrigo do 
Instrumento de Assistência Técnica, em 
conformidade com a respetiva 
regulamentação. A assistência técnica deve 
respeitar plenamente as regras e as 
práticas nacionais em matéria de 
negociação coletiva. As atividades de 
assistência técnica não podem 
comprometer o papel dos parceiros sociais 
nem ameaçar a autonomia da negociação 
coletiva. A assistência técnica não pode 
ser solicitada em áreas que sejam total ou 
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parcialmente da competência dos 
parceiros sociais, exceto se os parceiros 
sociais manifestarem o seu consenso.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a relevância e a 
coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as necessidades económicas, sociais e 
de saúde. Para o efeito, tem em conta os 
seguintes critérios:

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa, nomeadamente 
os relacionados com as políticas sociais e 
de emprego, ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu;

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 

Suprimido
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responder aos desafios que delas 
resultam;

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a observância 
dos compromissos da União e dos seus 
Estados-Membros, em particular os 
objetivos da União em matéria de clima 
para alcançar uma União com impacto 
neutro no clima até 2050, incluindo os 
compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo de Paris e do Pacto Ecológico 
Europeu, bem como para a aplicação dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, a estratégia europeia para a 
igualdade de género e os ODS das Nações 
Unidas;

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa e 
se pelo menos 37 % do plano de 
recuperação e resiliência contribuem para 
o combate às alterações climáticas;

Alteração 86

Proposta de regulamento
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Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
reforçar de forma eficaz o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para reforçar a 
coesão económica, social e territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para o âmbito e os objetivos 
estabelecidos nos artigos 3.º e 4.º;

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia, no 
emprego e na coesão social;

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas coerentes para 
a execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

Alteração 89

Proposta de regulamento
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Artigo 16 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos. 

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos, que devem incluir o 
progresso nas áreas cobertas pelo Painel 
de Indicadores Sociais;

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência contribui para o 
desenvolvimento de infraestruturas 
essenciais, em particular nos Estados-
Membros onde o PIB per capita é inferior 
à média da UE e o nível da dívida pública 
é sustentável;

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Se pelo menos uma parte 
significativa do montante solicitado para 
o plano de recuperação e resiliência 
contribui para a aplicação dos objetivos 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
com base na metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, n.º 1;
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Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo Estado-
Membro, por meio de um ato de execução. 
Se a avaliação pela Comissão do plano de 
recuperação e resiliência for positiva, essa 
decisão estabelece as reformas e os 
projetos de investimento a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 11.º. 

1. No prazo de dois meses a contar da 
data da apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo Estado-
Membro, a Comissão adota uma decisão 
por meio de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 27.º-A, para 
avaliar o plano de recuperação e 
resiliência. Se a avaliação pela Comissão 
do plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite um apoio sob a forma de 
empréstimos, a decisão deve igualmente 
estabelecer o montante do apoio sob a 
forma de empréstimos referido no artigo 
12.º, n.os 4 e 5, e as reformas e os projetos 
de investimento adicionais a executar pelo 
Estado-Membro abrangidos por esse apoio 
sob a forma de empréstimos, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios 
adicionais.

2. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite um apoio sob a forma de 
empréstimos, a decisão da Comissão deve 
igualmente estabelecer o montante do 
apoio sob a forma de empréstimos referido 
no artigo 12.º, n.os 4 e 5, e as reformas e os 
projetos de investimento adicionais a 
executar pelo Estado-Membro abrangidos 
por esse apoio sob a forma de 
empréstimos, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios adicionais.

Alteração 94

Proposta de regulamento



RR\1217780PT.docx 117/422 PE655.950v03-00

PT

Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

Suprimido

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar de 
ser parcial ou totalmente exequível pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas, o Estado-Membro 
pode apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 1 e 2.   
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano de recuperação e 
resiliência alterado ou um novo plano.

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar de 
ser parcial ou totalmente exequível, 
incluindo nos casos em que as alterações 
dos indicadores sociais e económicos 
afetem significativamente o compromisso 
inicialmente assumido pelo Estado-
Membro em causa devido a circunstâncias 
objetivas, o Estado-Membro pode 
apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17º, n.ºs 1 e 2. 
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano de recuperação e 
resiliência alterado ou um novo plano, após 
consultar os parceiros sociais e outras 
partes interessadas relevantes. O Estado-
Membro pode recorrer ao Instrumento de 
Assistência Técnica para esse efeito e 
pode apresentar um pedido de apoio 
técnico a qualquer momento.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
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acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o Estado-
Membro em causa apresenta à Comissão 
um pedido devidamente justificado de 
pagamento da contribuição financeira e, se 
for caso disso, da parcela do empréstimo.  
Esses pedidos de pagamento podem ser 
apresentados à Comissão pelos Estados-
Membros semestralmente.  A Comissão 
avalia, no prazo de dois meses a contar da 
receção do pedido, se as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes definidos 
na decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, 
foram cumpridos de forma satisfatória.  
Para efeitos da avaliação, é igualmente tida 
em conta a disposição operacional referida 
no artigo 17.º, n.º 6.  A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão referido no artigo 
17.º, n.º 1, o Estado-Membro em causa 
apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos no ato 
delegado referido no artigo 17.º, n.º 1 
foram cumpridos de forma satisfatória. 
Para efeitos da avaliação, é igualmente tida 
em conta a disposição operacional referida 
no artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao Estado-
Membro em causa a possibilidade de 
apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões. 

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
o montante da contribuição financeira pode 
ser disponibilizado pela Comissão aos 
órgãos de poder local e regional e a 
outras partes interessadas, incluindo os 
parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil, que contribuam para dar 
resposta aos desafios identificados no 
plano de recuperação e resiliência, após 
ter dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de dois meses a contar da 
comunicação das suas conclusões.
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Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em caso de suspensão dos fundos 
devido a deficiências no que diz respeito 
ao Estado de direito, a Comissão deve 
assegurar que os órgãos de poder local e 
regional elegíveis e outras partes 
interessadas, incluindo os parceiros 
sociais e as organizações da sociedade 
civil, continuem a beneficiar do 
mecanismo.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro. 

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
disponibilizado aos órgãos de poder local 
e regional e a outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, que 
contribuam para dar resposta aos desafios 
identificados no plano de recuperação e 
resiliência.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão toma uma decisão sobre o O Estado-Membro em causa tem a 
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cancelamento da contribuição financeira 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de dois meses a contar da data da 
comunicação da sua avaliação relativa à 
falta de progressos concretos. 

possibilidade de apresentar observações no 
prazo de dois meses a contar da data da 
comunicação da avaliação da Comissão 
relativa à falta de progressos concretos.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6.  Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência. 

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios semestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
semestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência, inclusive das 
medidas adotadas para garantir a 
coordenação entre o mecanismo, os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento e outros programas 
financiados pela UE. O relatório é 
transmitido simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sem 
demora injustificada.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 

1. A Comissão transmite 
simultaneamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, sem demora injustificada, os 
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recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º.  O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

planos de recuperação e resiliência 
aprovados e respetiva avaliação no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as atividades de 
comunicação da Comissão referidas no 
n.º 2, em especial no que se refere à 
obrigação de utilizar o apoio prestado no 
âmbito do mecanismo, sejam 
adequadamente divulgadas ao nível local 
e regional adequado.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Painel de avaliação da recuperação e 

resiliência
1. A Comissão cria um painel de 
avaliação da recuperação e resiliência 
(«painel de avaliação») que apresente o 
estado de execução das reformas e 
investimentos acordados nos planos de 
recuperação e resiliência de cada Estado-
Membro.
2. O painel de avaliação inclui 
indicadores-chave, tais como indicadores 
sociais, económicos e ambientais, que 
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avaliam os progressos registados pelos 
planos de recuperação e resiliência em 
cada um dos seis domínios que definem o 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.
3. O painel de avaliação indica o 
grau de cumprimento dos objetivos 
intermédios relevantes dos planos de 
recuperação e resiliência e as deficiências 
identificadas na sua execução, bem como 
as recomendações da Comissão para 
corrigir as respetivas deficiências.
4. O painel de avaliação sintetiza 
igualmente as principais recomendações 
dirigidas aos Estados-Membros 
relativamente aos seus planos de 
recuperação e resiliência. Relativamente 
aos planos de progresso social, o painel de 
avaliação será baseado e complementar 
ao Painel de Indicadores Sociais do 
processo do semestre.
5. O painel de avaliação serve de 
base para um intercâmbio permanente de 
boas práticas entre os Estados-Membros, 
que deve tomar a forma de um diálogo 
estruturado organizado regularmente.
6. O painel de avaliação é alvo de 
uma atualização permanente e acessível 
ao público no sítio Web da Comissão. Este 
painel dá a conhecer a situação dos 
pedidos de pagamento, dos pagamentos, 
das suspensões e dos cancelamentos das 
contribuições financeiras.
7. A Comissão apresenta o painel de 
avaliação no âmbito de uma audição 
organizada pelas comissões competentes 
do Parlamento Europeu.

Alteração 105

Proposta de regulamento
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Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Relatório trimestral

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento. 

1. A Comissão apresenta um relatório 
trimestral simultaneamente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado no presente 
regulamento.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório trimestral inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório trimestral inclui 
também as seguintes informações:

Alteração 109

Proposta de regulamento
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Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A utilização do Instrumento de 
Assistência Técnica para a elaboração, 
aplicação, revisão e melhoria dos planos 
de recuperação e resiliência; 

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Informações sobre o alcance da 
consulta dos órgãos de poder local e 
regional e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, antes da 
apresentação dos planos de recuperação e 
resiliência;

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Informações sobre em que medida 
foram cumpridas as disposições do 
artigo 16.º, n.º 3, alínea b-A).

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta simultaneamente ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
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Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar três 
anos após o final de 2027. 

Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões um relatório de avaliação 
independente sobre a sua execução e uma 
avaliação ex post independente do impacto 
em função do género, o mais tardar três 
anos após o final de 2027.

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O relatório de avaliação ex post 
consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
seu impacto a longo prazo.

4. O relatório de avaliação ex post 
consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
seu impacto a longo prazo, nomeadamente 
no que toca às questões de igualdade de 
género.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações e os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas ao 
público, nomeadamente através dos meios 
de comunicação social, de forma não 
discriminatória.

Alteração 115

Proposta de regulamento
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Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as atividades de informação e 
comunicação da Comissão referidas no 
n.º 2, em especial no que se refere à 
obrigação de utilizar o apoio prestado no 
âmbito do mecanismo, sejam 
adequadamente divulgadas ao nível local 
e regional adequado.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27 Suprimido
Procedimento de comité
1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 9.º, n.º s 1 e 2, e no 
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artigo 17.º, n.º 1, é conferido à Comissão 
por um período de sete anos a contar da 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento]. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de sete anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem o mais tardar três meses 
antes do final de cada período.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 17.º, n.º 1, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 9.º, n.ºs 1 e 2, e 17.º, n.º 
1, só entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
dois meses a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções. O referido prazo 
é prorrogável por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Alteração 118

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea g-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência contribui para o 
desenvolvimento de infraestruturas 
essenciais, em particular nos Estados-
Membros onde o PIB per capita é inferior 
à média da UE e o nível da dívida pública 
é sustentável.

Alteração 119

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a aplicação dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e para a consecução dos ODS das 
Nações Unidas,

Alteração 120

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o plano de recuperação e 
resiliência contribui para um futuro 
melhor para a próxima geração,

Alteração 121

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a adoção de 
planos integrados de investimento em 
infraestruturas e competências digitais, 



RR\1217780PT.docx 129/422 PE655.950v03-00

PT

bem como para a criação de um quadro 
de financiamento eficaz e apto a garantir 
a maior competitividade possível para as 
regiões da União,
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PARECER DA COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Relator de parecer(*): Pascal Canfin

(*) Comissões associadas – Artigo 57.º do Regimento

 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Orçamentos e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à 
matéria de fundo, a terem em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Tendo em conta o desenvolvimento 
económico e social da União no seu 
conjunto e o desenvolvimento equilibrado 
das suas regiões, a União deve prosseguir 
os seguintes objetivos previstos no artigo 
191.º do Tratado: preservar, proteger e 
melhorar a qualidade do ambiente, 
proteger a saúde humana e utilizar de 
forma prudente e racional os recursos 
naturais.

Alteração 2
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Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Lamenta profundamente a 
conclusão do Conselho Europeu de 21 de 
julho de 2020, que reduz 
consideravelmente o financiamento 
destinado à recuperação e à resiliência 
através dos programas e instrumentos de 
financiamento da União previstos no 
pacote de medidas para a recuperação e a 
resiliência.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 
reforma e acompanhar a sua execução.  Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
reformas. Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 
reforma e acompanhar a sua execução. A 
fim de orientar os Estados Membros 
quanto aos domínios que mais 
carecem de reformas estruturais e de 
investimentos para apoiar a transição 
para uma economia europeia com 
impacto neutro no clima, o Semestre 
Europeu terá de ser 
progressivamente atualizado pelo 
recurso a indicadores harmonizados, 
a fim de incluir na sua avaliação 
todos os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (ODS da ONU) e os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
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reformas. Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A cada ano que passa, a atmosfera 
fica mais quente e o clima muda um 
pouco mais. Dos oito milhões de espécies 
que habitam o planeta, um milhão corre o 
risco de extinção. As florestas e os 
oceanos estão a ser poluídos e destruídos. 
O Pacto Ecológico Europeu constitui a 
resposta a estes desafios1a. O Pacto visa 
proteger, conservar e reforçar o capital 
natural da União e proteger a saúde e o 
bem-estar dos cidadãos contra os riscos e 
os impactos relacionados com o ambiente. 
Para que a sua execução seja eficaz, as 
despesas públicas e os investimentos 
privados terão de ser cada vez mais 
canalizados para soluções inteligentes 
tanto para o clima e o ambiente, como 
para a economia da União.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
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resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros.  Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os Estados-
Membros para tomar medidas destinadas a 
atenuar o impacto económico e social da 
crise, bem como da resiliência das 
respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos, sustentáveis do 
ponto de vista ambiental e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como do reforço da 
resiliência ambiental e da transição 
sustentável das respetivas economias. As 
reformas e os investimentos destinados a 
desenvolver uma recuperação 
ecologicamente sustentável, a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento faz 

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência ambiental, social e 
económica das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento, a 
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parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 
colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida. 

atenuação das alterações climáticas e a 
transição circular e ecológica, 
desbloquear o potencial de crescimento e 
cumprir o Pacto Ecológico Europeu faz 
parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 
colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente, bem como uma recuperação 
sustentável do ponto de vista ambiental. 
Esta necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise pandémica, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida e sustentável. Congratula-se com 
os cinco princípios de alto nível para a 
recuperação e a resiliência introduzidos 
pelo grupo técnico de peritos em 
financiamento sustentável (TEG)1a.
_________________
1-A 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. Por conseguinte, é 
essencial apoiar o investimento nesta 
situação específica, a fim de acelerar a 
recuperação e reforçar o potencial de 
crescimento sustentável a longo prazo. O 
investimento em tecnologias, capacidades e 
processos sustentáveis, circulares, 
climaticamente neutros e digitais 
destinados a alcançar os objetivos de 
níveis nulos de emissões líquidas de gases 
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economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento. 

com efeito de estufa da União até 2050, a 
apoiar a transição para as energias limpas, 
a promover a energia, o desenvolvimento 
de modelos de economia circular e outros 
setores-chave da economia são importantes 
para alcançar um crescimento sustentável e 
contribuir para a criação de emprego. 
Contribuirá igualmente para tornar a União 
mais resiliente e menos dependente, 
através da diversificação das principais 
cadeias de abastecimento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O investimento no reforço da 
resiliência dos sistemas de saúde em 
preparação para futuras pandemias, 
nomeadamente a realização de testes de 
esforço dos sistemas de saúde nacionais e 
regionais, e para melhorar a saúde geral 
nas sociedades de modo a ter populações 
mais saudáveis, que sejam menos 
suscetíveis às ameaças para a saúde, 
assim como a promoção da criação da 
União Europeia da Saúde são importantes 
para alcançar um crescimento sustentável 
e promover uma coesão económica, social 
e territorial. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos dos 
Estados-Membros em resposta aos desafios 
identificados no âmbito do Semestre 

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos dos 
Estados-Membros em resposta aos desafios 
identificados no âmbito do Semestre 
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Europeu e com o objetivo de ter um 
impacto duradouro na produtividade e na 
resiliência da economia dos Estados-
Membros.

Europeu e com o objetivo de ter um 
impacto duradouro na produtividade, na 
sustentabilidade e na resiliência da 
economia dos Estados-Membros.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros, com vista a alcançar os 
objetivos da nova estratégia de 
crescimento sustentável descrita no Pacto 
Ecológico Europeu. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos afetados nesse regulamento, 
as medidas de recuperação e resiliência 
adotadas no âmbito do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ser 

(10) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos afetados nesse regulamento, 
as medidas de recuperação e resiliência 
adotadas no âmbito do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ser 
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executadas para fazer face ao impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19. Esses 
recursos adicionais devem ser utilizados de 
forma a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

executadas para fazer face ao impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19 e 
assegurar uma recuperação sustentável e 
ecológica. Esses recursos adicionais devem 
ser utilizados de forma a garantir o 
cumprimento dos prazos previstos no 
Regulamento [EURI].

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo deve apoiar projetos 
que respeitem o princípio da 
adicionalidade do financiamento da 
União e que criem um genuíno valor 
acrescentado europeu. O mecanismo não 
deve substituir as despesas nacionais 
recorrentes nem ser contrário aos 
interesses estratégicos e económicos da 
União e, por isso, não deve financiar 
planos de investimento de países terceiros.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos.

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, incluindo a biodiversidade, 
bem como para atingir uma meta de que 30 
% das despesas do orçamento da UE 
estejam relacionadas com o clima e 10 % 
estejam relacionadas com a 
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biodiversidade. Como princípio geral, 
todas as despesas da União devem ser 
coerentes com os objetivos do Acordo de 
Paris. A taxonomia da UE estabelecida no 
Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A 
deve ser utilizada para acompanhar a 
aplicação desses objetivos.

_________________
1-A Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
(JO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes.  Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica, como também da 
transformação digital. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição para uma economia 
sustentável e com impacto neutro no 
clima, como também da transformação 
digital. Ambas desempenharão um papel 
prioritário no relançamento, na 
descarbonização e na modernização da 
nossa economia.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com 
vista a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 
ao Conselho para suspender, sob proposta 
da Comissão e por meio de atos de 
execução, o prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como para 
suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo, em caso de incumprimento 
significativo em relação aos casos 
pertinentes relacionados com o processo 
de governação económica previstos no 
Regulamento (UE) n.º XXX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[RDC] (...).  A competência para levantar 
essas suspensões por meio de atos de 
execução, sob proposta da Comissão, deve 
também ser atribuída ao Conselho em 
relação aos mesmos casos pertinentes.

Suprimido

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável. 

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser contribuir para enfrentar os 
desafios dos domínios de intervenção 
identificados no presente regulamento 
através da promoção da coesão económica, 
social e territorial e contribuir para os 
objetivos das políticas da União, os ODS 
da ONU, o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, o Acordo de Paris e o reforço do 
mercado único. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise, para a 
promoção da transição digital e para o 
apoio à transição justa e inclusiva para 
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uma economia circular ecologicamente 
sustentável, eficiente em termos 
energéticos e de recursos, sem emissões 
líquidas de gases com efeito de estufa até 
2050, o mais tardar, restaurando assim o 
potencial de crescimento sustentável das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego com 
equilíbrio entre os géneros e promovendo 
o crescimento sustentável.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência.  O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União.  A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para 
as transições ecológica e digital.  As 
medidas devem permitir alcançar 
rapidamente as metas, os objetivos e os 
contributos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações.  Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, e com os programas nacionais de 
reformas, e apoiar a transição para uma 
economia europeia sustentável e sem 
impacto no clima até 2050, o mais tardar, 
bem como a transição digital. Os planos 
de recuperação e resiliência devem 
projetar os seus investimentos em 
conformidade com o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto nova estratégia de 
crescimento da União, o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, os ODS da ONU e a 
Agenda Digital.  As medidas devem 
permitir alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente e respeitar o princípio de «não 
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prejudicar significativamente» 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2020/852.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 
Conselho deve poder debater, no âmbito do 
Semestre Europeu, a situação em matéria 
de recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Para garantir 
elementos de prova adequados, este debate 
deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas da Comissão 
disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu e, se disponíveis, nas informações 
sobre a execução dos planos nos anos 
anteriores. 

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 
Conselho deve, em estreita colaboração 
com o Parlamento Europeu, poder 
debater, no âmbito do Semestre Europeu, a 
situação em matéria de recuperação, 
resiliência, transição climática e 
capacidade de ajustamento na União. Para 
garantir elementos de prova adequados, 
este debate deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas da Comissão 
disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu e, se disponíveis, nas informações 
sobre a execução dos planos nos anos 
anteriores e os progressos alcançados nos 
planos nacionais de transição.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado.  O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
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de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social;  
deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital;  deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

de recuperação e resiliência sobre os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, em 
particular o potencial de crescimento 
sustentável, a criação de emprego, a 
resiliência económica e social e o apoio à 
transição para uma economia europeia 
sustentável e com impacto neutro no 
clima até 2050, o mais tardar, bem como à 
sua transição digital; deve ainda incluir 
uma explicação da coerência do plano de 
recuperação e de resiliência proposto com 
os desafios e prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu atualizado. Deve ser 
procurada e concretizada uma cooperação 
estreita entre a Comissão e os Estados-
Membros durante todo o processo.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de assegurar que o 
mecanismo contribua de forma eficaz 
para a transição ecológica, os planos 
nacionais de recuperação e resiliência 
elaborados pelos Estados-Membros devem 
ser totalmente consonantes com os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, em 
particular o objetivo global de 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, e respeitar o princípio de «não 
prejudicar significativamente» 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2020/852.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de (22) A Comissão deve avaliar o plano de 
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recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa.  A Comissão respeitará plenamente 
a apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 
para as transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam;  
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;  
se o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 
da coesão económica, social e territorial; se 
a justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego;  se o plano de 
recuperação e resiliência proposto contém 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público que 
representem ações coerentes;  e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
reforçar de forma eficaz o potencial de 
crescimento sustentável, a criação de 
emprego e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro, de atenuar o 
impacto económico e social da crise e de 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial e apoiar a 
transição para uma economia europeia 
sustentável e com impacto neutro no 
clima até 2050, o mais tardar, bem como a 
sua transição digital, com vista a 
responder aos desafios que delas 
resultam; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
é suscetível de contribuir para enfrentar de 
forma eficaz os desafios identificados na 
recomendação específica por país 
pertinente dirigida ao Estado-Membro em 
causa ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu atualizado; se 
o plano é coerente com os compromissos 
da União ao abrigo do Acordo de Paris, 
nomeadamente com os objetivos 
climáticos da União estabelecidos no 
[Regulamento (UE) 2020/XXX, que 
estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática e que altera o 
Regulamento (UE) 2018/1999 («Lei 
Europeia do Clima»)] e contém medidas 
que contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
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Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 
da coesão económica, social e territorial; se 
a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano exclui atividades que não estejam 
em conformidade com o princípio de «não 
prejudicar significativamente» 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2020/852; e se as disposições propostas 
pelo Estado-Membro em causa são 
suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos. e se as disposições 
propostas pelo Estado-Membro em causa 
são suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A fim de avaliar se os planos de 
recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados Membros servem 
eficazmente os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, deve ser utilizada a 
taxonomia da UE estabelecida no 
Regulamento (UE) 2020/852. A avaliação 
positiva de um plano pela Comissão deve 
estar subordinada à contribuição efetiva 
desse plano para a transição ecológica.

Alteração 23
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Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do 
Estado-Membro, de aconselhamento entre 
pares.

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do 
Estado-Membro, de aconselhamento entre 
pares. O grupo de trabalho da Comissão 
para a recuperação e a resiliência deve 
ajudar os Estados-Membros a prepararem 
e elaborarem os respetivos planos de 
recuperação e resiliência e assegurar que 
estes sejam conformes com as prioridades 
da União, em particular o objetivo da 
neutralidade climática, utilizando os 
instrumentos fornecidos pela taxonomia 
da UE estabelecida pelo Regulamento 
(UE) 2020/852.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência respeite de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve ser atribuída ao 
Estado-Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima.  Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 
montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência.  Não 

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência respeite de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve ser atribuída ao 
Estado-Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima. Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 
montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência. Não 
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deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória os critérios de avaliação.

deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória os critérios de avaliação, 
nomeadamente a taxonomia da UE 
estabelecida no Regulamento (UE) 
2020/852 e o princípio de «não prejudicar 
significativamente» referido no mesmo 
regulamento.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável.  Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano.  Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais.  
A fim de assegurar a antecipação de 
recursos, os Estados-Membros devem 
solicitar um apoio sob a forma de 
empréstimos, o mais tardar, até 31 de 
agosto de 2024.  Para efeitos da boa gestão 
financeira, o montante total de todos os 
empréstimos concedidos ao abrigo do 
presente regulamento deve ser limitado.  
Além disso, o volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 4,7 % do seu rendimento 
nacional bruto.  Em circunstâncias 
excecionais e em função dos recursos 
disponíveis, deve ser possível aumentar o 
montante máximo.  Pelas mesmas razões 

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para a transição para uma 
economia europeia sustentável e com 
impacto neutro no clima até 2050, o mais 
tardar, e para a sua transição digital, e, 
por conseguinte, por um custo do plano 
mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais de 
base científica e com prazos fixos. A fim 
de assegurar a antecipação de recursos, os 
Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 4,7 
% do seu rendimento nacional bruto. Em 
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de boa gestão financeira, deve ser possível 
pagar o empréstimo em parcelas, em 
função do cumprimento dos resultados.

circunstâncias excecionais e em função dos 
recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento.   Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo. Deve ainda incluir a 
contribuição do mecanismo para o 
cumprimento dos objetivos da União nos 
domínios do clima e da sustentabilidade, 
em particular os objetivos climáticos da 
União estabelecidos no [Regulamento 
(UE)2020/XXX, que estabelece o quadro 
para alcançar a neutralidade climática e 
altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(«Lei Europeia do Clima)] e as 
prioridades definidas nos planos 
nacionais em matéria de energia e de 
clima (PNEC).
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos pela 
Comissão por meio de um ato de 
execução.  A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13.  Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes.   A fim de permitir 
a pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos pela 
Comissão por meio de um ato delegado. A 
fim de assegurar condições uniformes para 
a execução do presente regulamento, 
devem ser atribuídas competências de 
execução à Comissão. As competências de 
execução relativas à adoção dos planos de 
recuperação e resiliência e ao pagamento 
do apoio financeiro após o cumprimento 
das metas e dos objetivos intermédios 
pertinentes devem ser exercidas pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ao 
abrigo do procedimento de exame nele 
previsto13. Após a adoção de um ato 
delegado, o Estado-Membro em causa e a 
Comissão devem poder chegar a acordo 
sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
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relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

_________________ _________________
13Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, os objetivos 
climáticos e ambientais da União, 
nomeadamente a transição rumo à 
consecução das novas metas climáticas da 
União para 2030 e ao cumprimento do 
objetivo da neutralidade climática da 
União até 2050, em conformidade com o 
[Regulamento 2020/XXX, que estabelece 
o quadro para alcançar a neutralidade 
climática e que altera o Regulamento 
(UE) 2018/1999 («Lei Europeia do 
Clima»)], a transição digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
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produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável, com 
equilíbrio de género e inclusivo, o 
emprego e o investimento e a estabilidade 
dos sistemas financeiros.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável. 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, melhorando a resiliência e a 
capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros e contribuindo para a 
autonomia estratégica da União, a 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e o apoio à transição rumo à 
consecução das novas metas climáticas da 
União para 2030 e ao cumprimento do 
objetivo da neutralidade climática da 
União até 2050, o mais tardar, bem como 
a transição digital, contribuindo assim 
para restaurar o potencial de crescimento 
das economias da União, favorecer a 
criação de emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável.

Todas as atividades que beneficiem de 
apoio ao abrigo dos planos de 
recuperação e resiliência devem respeitar 
o princípio de «não prejudicar 
significativamente» estabelecido no 
Regulamento (UE) 2020/852. Além disso, 
as atividades apoiadas ao abrigo dos 
planos de recuperação e resiliência que se 
inscrevam nos setores específicos das 
atividades económicas abrangidas pelo 
Regulamento (UE) 2020/852 devem ser 
conformes com os critérios técnicos de 
avaliação referidos no artigo 3.º daquele 
regulamento.
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A fim de contribuir para, e ser totalmente 
coerente com os objetivos do Acordo de 
Paris e do Pacto Ecológico Europeu, pelo 
menos 37% do mecanismo deve ser 
canalizado para o financiamento de ações 
climáticas. Dez por cento do mecanismo 
devem ser destinados a ações em prol da 
biodiversidade, das quais uma parte pode 
coincidir com investimentos destinados a 
ações climáticas. A combinação das 
despesas relacionadas com o clima e a 
biodiversidade deve levar a uma afetação 
de, pelo menos, 40 % do orçamento total 
do mecanismo.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mecanismo não deve ser 
contrário aos interesses estratégicos e 
económicos da União. Consequentemente, 
não deve ser concedido apoio a projetos 
que façam parte dos planos de 
investimento estratégico de países 
terceiros.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
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decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 
1 e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no artigo 
17.º é aplicável a partir do dia seguinte ao 
da adoção da decisão referida no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).
2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
objetivos gerais e específicos do 
mecanismo definidos no n.º 4 do presente 
Regulamento e contribuir para a 
realização dos desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
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 Os planos de recuperação e resiliência 
devem também ser coerentes com as 
informações incluídas pelos Estados-
Membros nos programas nacionais de 
reformas no âmbito do Semestre Europeu, 
nos seus planos nacionais em matéria de 
energia e clima e respetivas atualizações ao 
abrigo do Regulamento (UE) 2018/199921, 
nos planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição Justa  
e nos acordos de parceria e programas 
operacionais ao abrigo dos fundos da 
União.

Europeu, em especial os pertinentes para os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União ou deles resultantes, nomeadamente 
a transição para a realização da meta 
climática da União para 2030, em 
conformidade com o objetivo da 
neutralidade climática da União até 2050, 
o mais tardar, em consonância com 
[Regulamento 2020/XXX, que estabelece 
o quadro para alcançar a neutralidade 
climática e que altera o Regulamento 
(UE) 2018/1999 («Lei Europeia do 
Clima»)] e a transição digital. Os planos de 
recuperação e resiliência devem também 
ser coerentes com as informações incluídas 
pelos Estados-Membros nos programas 
nacionais de reformas no âmbito do 
Semestre Europeu, nos seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações, bem como nas 
suas estratégias a longo prazo ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

Os planos de recuperação e resiliência 
devem ser coerentes com uma trajetória 
para atingir a meta de longo prazo em 
matéria de temperatura fixada no Acordo 
de Paris que tenha em conta as mais 
recentes provas científicas disponíveis, 
nomeadamente o relatório especial do 
Painel Intergovernamental sobre as 
Alterações Climáticas (PIAC), intitulado 
«Aquecimento global de 1,5 °C».
Os planos de recuperação e resiliência só 
devem apoiar atividades que não causem 
danos significativos, em conformidade 
com o artigo 4.º, n.º 1, do presente 
regulamento. Além disso, as atividades 
apoiadas ao abrigo dos planos de 
recuperação e resiliência que se 
inscrevam nos setores específicos das 
atividades económicas abrangidas pelo 
Regulamento (UE) 2020/852 devem ser 
conformes com os critérios técnicos de 
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avaliação referidos no artigo 3.º daquele 
regulamento.
A fim de assegurar que os planos de 
recuperação e resiliência contribuam 
para a consecução, nos 
Estados-Membros, do objetivo da 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, e sejam plenamente coerentes com 
os objetivos do Acordo de Paris e do Pacto 
Ecológico Europeu, pelo menos 37 % do 
montante de cada plano de recuperação e 
resiliência deve ser destinado ao 
financiamento de ações climáticas. Dez 
por cento de cada plano de recuperação e 
resiliência devem ser destinados a ações 
de biodiversidade, das quais uma parte 
poderá coincidir com investimentos 
destinados a ações climáticas. A 
combinação das despesas relacionadas com 
o clima e a biodiversidade deve levar a 
uma afetação de, pelo menos, 40 % do 
orçamento total de cada plano de 
recuperação e resiliência.

_________________ _________________

21. 21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21. Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22. […] 22. […]

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem incluir medidas que 
contribuam de forma eficaz para reforçar 
a resiliência dos sistemas de saúde e de 
prestação de cuidados, em preparação 
para futuras pandemias e tendo em vista 
melhorar a saúde geral nas sociedades, a 
fim de atingir o objetivo geral de elevado 
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nível de proteção da saúde humana.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão elabora notas de 
orientação técnica sobre a aplicação 
prática, ao mecanismo criado pelo 
presente regulamento, do critério «não 
prejudicar significativamente» referido no 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2020/852, dos critérios técnicos de 
avaliação referidos no artigo 3.º daquele 
regulamento e dos atos delegados nessa 
base adotados.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os planos de recuperação e 
resiliência não devem apoiar atividades 
que levem a uma dependência de ativos 
suscetíveis de comprometer a realização 
dos objetivos climáticos e ambientais da 
União. Em particular, não devem apoiar 
investimentos relacionados com a 
produção, tratamento, distribuição, 
transporte, armazenagem ou combustão 
de combustíveis fósseis.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de recuperação e 3. O plano de recuperação e 
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resiliência deve ser devidamente 
fundamentado e justificado.  Deve conter 
os seguintes elementos:

resiliência deve ser devidamente 
fundamentado e justificado. Deve conter os 
seguintes elementos, que são necessários 
para assegurar o cumprimento das 
condições de elegibilidade definidas no 
artigo 14.º:

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento 
sustentável, a criação de emprego e a 
resiliência económica, ambiental e social 
do Estado-Membro em causa, atenua o 
impacto económico e social da crise, a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência, e do modo como o plano 
reduzirá significativamente o défice de 
investimento necessário para alcançar os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União. Nos casos em que o mecanismo 
seja utilizado para apoiar uma grande 
empresa de um setor hipercarbónico, os 
Estados-Membros devem comunicar a 
forma como essa empresa projeta alinhar 
o seu modelo empresarial com o Acordo 
de Paris e os correspondentes objetivos 
climáticos e ambientais da União, 
nomeadamente através da publicação de 
planos de transição pela empresa.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para os objetivos climáticos e ambientais 
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para os desafios que delas resultam; da União e, em particular, a forma como 
contribuem para cada um dos seguintes 
elementos:
(i) a transição para a realização das novas 
metas climáticas da União para 2030 e o 
cumprimento do objetivo da neutralidade 
climática da União até 2050, em 
conformidade com [Regulamento (UE) 
2020/XXX que estabelece o quadro para 
alcançar a neutralidade climática e altera 
o Regulamento (UE) 2018/1999 («Lei 
Europeia do Clima»)];
(ii) o respeito do critério «não prejudicar 
significativamente» referido no artigo 17.º 
do Regulamento (UE) 2020/852 e a 
coerência com os critérios técnicos de 
avaliação estabelecidos em conformidade 
com o artigo 3.º daquele regulamento;
(iii) o contributo para a realização dos 
objetivos de integração do clima e da 
biodiversidade referidos no artigo 14.º, 
n.º 2, quarto parágrafo, que devem 
basear-se nos critérios estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2020/852;
(iv) uma diminuição significativa do 
défice de investimento nacional 
necessário para alcançar os objetivos da 
União em matéria de clima e ambiente;
(v) o contributo para a consecução dos 
objetivos  da União no domínio da 
sustentabilidade, tendo em conta os 
objetivos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima; 
e
(vi) a contribuição para enfrentar os 
desafios sociais, económicos ou 
ambientais decorrentes da transição;

Alteração 39

Proposta de regulamento
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Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para a transição digital ou 
para fazer face aos desafios que dela 
resultam;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para a execução dos 
compromissos assumidos pela União e os 
seus Estados-Membros, em particular o 
Pacto  Ecológico Europeu, o Acordo de 
Paris, os planos nacionais em matéria de 
energia e clima e as respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/1999, os planos territoriais de 
transição justa a título do Fundo para 
uma Transição Justa, os acordos de 
parceria e os programas operacionais ao 
abrigo de outros fundos da União;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Uma explicação da forma como as 
medidas do plano contribuirão 
eficazmente para reforçar a resiliência 
dos sistemas de saúde e de prestação de 
cuidados em preparação para futuras 
pandemias e tendo em vista melhorar o 
estado de saúde geral das sociedades, a 
fim de alcançar o objetivo de um elevado 
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nível de proteção da saúde humana;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-D) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas previstas no plano 
produzam valor acrescentado europeu;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações analíticas sobre o 
Estado-Membro em causa disponíveis no 
contexto do Semestre Europeu, bem como 
a justificação e os elementos fornecidos 
pelo Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do Estado-
Membro em causa e, se for caso disso, as 
informações provenientes da assistência 
técnica recebida através do Instrumento de 
Assistência Técnica. 

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e ao determinar o montante a 
atribuir a um dado Estado-Membro, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações analíticas sobre esse 
Estado-Membro disponíveis no contexto 
do Semestre Europeu, bem como a 
justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente o programa nacional de 
reformas, o plano de transição justa e o 
plano nacional em matéria de energia e 
clima desse Estado-Membro e, se for caso 
disso, as informações da assistência técnica 
recebida através do Instrumento de 
Assistência Técnica.

Alteração 44

Proposta de regulamento
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Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União e, em especial, a forma como 
contribuem para cada um dos seguintes 
elementos:
(i) a transição rumo à consecução das 
novas metas climáticas da União para 
2030 e o cumprimento do objetivo da 
neutralidade climática da União até 2050, 
em conformidade com [Regulamento 
(UE) 2020/XXX que estabelece o quadro 
para alcançar a neutralidade climática e 
altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(«Lei Europeia do Clima»)];
(ii) o respeito do critério «não prejudicar 
significativamente» referido no artigo 17.º 
do Regulamento (UE) 2020/852 e a 
coerência com os critérios técnicos de 
avaliação estabelecidos em conformidade 
com o artigo 3.º daquele regulamento;
(iii) o contributo para a realização dos 
objetivos de integração do clima e da 
biodiversidade referidos no artigo 14.º, 
n.º 2, quarto parágrafo, que devem 
basear-se nos critérios estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2020/852;
(iv) uma diminuição significativa do 
défice de investimento nacional 
necessário para alcançar os objetivos da 
União em matéria de clima e ambiente;
(v) o contributo para a consecução dos 
objetivos  da União no domínio da 
sustentabilidade, tendo em conta os 
objetivos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima; 
e
(vi) a contribuição para a resposta aos 
desafios sociais, económicos ou 
ambientais decorrentes da transição;
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição digital ou para responder aos 
desafios que dela resultam;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se os planos de recuperação e 
resiliência incluem medidas que 
efetivamente contribuem para reforçar a 
resiliência dos sistemas de saúde e de 
prestação de cuidados, em preparação 
para futuras pandemias e tendo em vista 
melhorar a saúde geral nas sociedades, a 
fim de atingir o objetivo geral de elevado 
nível de proteção da saúde humana.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Se as consultas realizadas com 
vista à preparação do plano de 
recuperação e resiliência, bem como os 
diálogos previstos no âmbito da execução 
do mecanismo asseguram que é dada a 
todas as partes interessadas pertinentes a 
possibilidade real de participarem na 
preparação e na execução dos planos de 
recuperação e resiliência;
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se os Estados-Membros cumprem 
os valores da União consagrados no 
artigo 2.º do Tratado da União Europeia.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [seis meses após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão adota um ato 
delegado, em conformidade com o 
artigo 26.º-A, que complementa a alínea 
b) do presente número, estabelecendo 
uma metodologia para identificar as 
despesas com a integração transversal das 
ações climáticas e ambientais, incluindo 
as ações de biodiversidade, tal como 
referido no artigo 4.º do presente 
regulamento. A metodologia deve 
basear-se na taxonomia da UE 
estabelecida pelo Regulamento (UE) 
2020/852 e utilizar os critérios técnicos de 
avaliação estabelecidos pela Comissão 
nos termos dos artigos 10.º, n.º 3, e 11.º, 
n.º 3, do referido regulamento, bem como 
os princípios estabelecidos no artigo 15.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) 2020/852.
O mais tardar seis meses após a adoção 
do ato delegado referido no artigo 15.º, 
n.º 2, do Regulamento (UE) 2020/852, o 
ato delegado a que se refere o primeiro 
parágrafo do presente número é revisto 
com o fito de utilizar os critérios técnicos 
de avaliação estabelecidos nos atos 
delegados adotados nos termos do 
artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
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2020/852.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão torna públicas as avaliações 
efetuadas nos termos do presente artigo.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução.   Se a avaliação pela Comissão 
do plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. No prazo de quatro meses a contar 
da data da apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, a Comissão adota uma 
decisão por meio de ato delegado. Se a 
avaliação pela Comissão do plano de 
recuperação e resiliência for positiva, essa 
decisão estabelece as reformas e os 
projetos de investimento a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 11.º.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.ºs 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

7. Os atos delegados referidos nos n.ºs 
1 e 2 são adotados nos termos do artigo 
26-A.º.

Alteração 53
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o Estado-
Membro em causa apresenta à Comissão 
um pedido devidamente justificado de 
pagamento da contribuição financeira e, se 
for caso disso, da parcela do empréstimo.  
Esses pedidos de pagamento podem ser 
apresentados à Comissão pelos Estados-
Membros semestralmente.  A Comissão 
avalia, no prazo de dois meses a contar da 
receção do pedido, se as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes definidos 
na decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, 
foram cumpridos de forma satisfatória.  
Para efeitos da avaliação, é igualmente tida 
em conta a disposição operacional referida 
no artigo 17.º, n.º 6.  A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão, o Estado-Membro 
em causa apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º.  O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão. O Estado-Membro 
em causa pode solicitar à Comissão que 
expurgue informações sensíveis ou 
confidenciais cuja divulgação seja 
suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, fiável, 
independente, eficaz e atempada, e sejam 
tornados públicos. Para o efeito, devem 
impor-se aos destinatários dos fundos da 
União requisitos de apresentação de 
relatórios proporcionados.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
identificação clara do financiamento 
como sendo financiamento da União e a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral. Os beneficiários asseguram a 
visibilidade das despesas efetuadas no 
âmbito do mecanismo, identificando com 
clareza os projetos apoiados como 
«Iniciativa de Recuperação da UE».

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 16.º, n.º 3, e no 
artigo 17.º, n.º 1, é conferido à Comissão 
por um prazo de sete anos a contar de ... 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento].
3. A delegação de poderes prevista no 
artigo 16.º, n.º 3, e no artigo 17.º, n.º 1, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notificá-lo-á simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 16.º, n.º 3, e do artigo 
17.º, n.º 1, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de [dois meses] a contar da 
notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
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prazo é prorrogável por [dois meses] por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam;

(b) Se o plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição rumo a uma economia europeia 
sustentável e neutra em termos de clima, 
até 2050, o mais tardar, designadamente o 
seu contributo para o cumprimento dos 
objetivos da política da União em matéria 
de clima e sustentabilidade, tendo em 
conta os objetivos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e os objetivos climáticos da União 
estabelecidos no [Regulamento (UE) 
2020/XXX que estabelece o quadro para 
alcançar a neutralidade climática e altera 
o Regulamento (UE) 2018/1999 («Lei 
Europeia do Clima»)], e o seu contributo 
para dar resposta aos desafios decorrentes 
da transição.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2  – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam.

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para os 
objetivos da União em matéria de clima e 
ambiente ou para dar resposta aos desafios 
que deles resultam.

Para a avaliação deste critério, a Comissão 
tem em consideração os seguintes 
elementos:

Para a avaliação deste critério, a Comissão 
tem em consideração todos os seguintes 
elementos:
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Âmbito

Alteração 60

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2  – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para criar sistemas que respeitem o clima 
e o ambiente e tornar os setores 
económicos ou sociais mais ecológicos, a 
fim de contribuir para o objetivo global de 
uma Europa com impacto neutro no clima 
até 2050; 

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para o cumprimento dos objetivos 
climáticos e ambientais da União, 
nomeadamente a transição rumo à 
realização dos objetivos da União em 
matéria de clima para 2030 e o objetivo de 
neutralidade climática da União até 2050, 
o mais tardar, em conformidade com o 
[Regulamento (UE) 2020/XXX que 
estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática e que altera o 
Regulamento (UE) 2018/1999 («Direito 
Europeu do Clima»)] e tendo em conta os 
objetivos definidos nos planos nacionais 
em matéria de energia e clima e os 
critérios estabelecidos na taxonomia da 
UE.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação digital dos setores 
económicos ou sociais; 

Suprimido

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 3 – travessão 
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1

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
dar resposta aos desafios resultantes das 
transições ecológica e/ou digital

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para dar resposta aos desafios resultantes 
dos objetivos climáticos e ambientais da 
União, designadamente a transição para 
uma economia europeia sustentável com 
impacto neutro no clima até 2050, o mais 
tardar 

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 3 – travessão 
1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
coerente com uma trajetória para atingir 
a meta de longo prazo em matéria de 
temperatura fixada no Acordo de Paris 
que tenha em conta as mais recentes 
provas científicas disponíveis, 
nomeadamente o relatório especial do 
PIAC intitulado «Aquecimento global de 
1,5 °C».
– a execução das medidas previstas é 
consonante com o princípio de «não 
prejudicar significativamente» 
estabelecido no artigo 17.º do 
Regulamento (UE) 2020/852

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro. 

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro.
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A Comissão avalia se as medidas 
propostas pelo plano são suscetíveis de 
contribuir para alcançar os objetivos 
relacionados com as metas para o clima 
estabelecidas no artigo 4.º.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2-A. O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição digital ou para dar resposta aos 
desafios que dela resultam.
– a execução das medidas previstas é 
consonante com a criação de sistemas 
respeitosos do clima e do ambiente e a 
ecologização da nossa economia, tendo 
em vista contribuir para o objetivo global 
de uma Europa com impacto neutro no 
clima até 2050, o mais tardar;
e
– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação digital da economia 
europeia;
e
– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para dar resposta aos desafios resultantes 
da transição digital
e
– a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro.

Alteração 66

Proposta de regulamento
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Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento sustentável, a criação de 
emprego e a resiliência económica, 
ambiental e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas destinadas a corrigir as 
fragilidades da economia dos 
Estados-Membros e a impulsionar o 
potencial de crescimento da economia do 
Estado-Membro em causa, estimular a 
criação de emprego e atenuar os efeitos 
adversos da crise, evitando ao mesmo 
tempo os impactos negativos dessas 
medidas sobre o clima e o ambiente, 

– o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas destinadas a corrigir as 
fragilidades da economia dos 
Estados-Membros e a impulsionar o 
potencial de crescimento sustentável da 
economia do Estado-Membro em causa, 
nomeadamente das PME, estimular a 
criação de emprego e atenuar os efeitos 
adversos da crise, promover o crescimento 
sustentável evitando, ao mesmo tempo, os 
impactos negativos dessas medidas sobre o 
clima e o ambiente, em consonância com 
os critérios estabelecidos na taxonomia da 
UE

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– o plano de recuperação e resiliência 
visa reduzir a vulnerabilidade da economia 

– o plano de recuperação e resiliência 
visa reduzir a vulnerabilidade da economia 
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do Estado-Membro a choques, do Estado-Membro a choques, incluindo 
os relacionados com os impactos adversos 
das alterações climáticas ou quaisquer 
outros riscos ambientais,
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PARECER DA COMISSÃO DA INDÚSTRIA, DA INVESTIGAÇÃO E DA ENERGIA

dirigido à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e à Comissão dos Orçamentos

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Relator de parecer: François-Xavier Bellamy

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sequência da pandemia de COVID-19, das medidas de confinamento e da grave crise 
económica resultante desta situação, o Conselho Europeu decidiu, juntamente com a Comissão 
Europeia, lançar o Next Generation EU (NGEU), um plano de recuperação europeu. Esta 
solução é intrinsecamente problemática: é financiada por uma dívida comum, estando a CE 
autorizada, pela primeira vez, a contrair empréstimos junto dos mercados financeiros (em 
montantes significativos), mas esta dívida é emitida sem qualquer plano concreto de reembolso. 
O QFP não se adequa a este tipo de encargo financeiro futuro e não foi conseguido qualquer 
acordo sobre outros recursos para reembolsar esta dívida. Neste contexto, o plano NGEU cria 
em encargos significativos e deixa à próxima geração dificuldades por resolver.

O nosso papel de Parlamento consiste agora em garantir, pelo menos, que o dinheiro emprestado 
seja investido na criação de valor e de prosperidade futuros, de modo a dar à próxima geração 
a maior alavancagem possível para reembolsar esta dívida. Tal não deveria ser necessário 
tratando-se de despesa pública, nem urgente em vésperas da maior crise económica desde a 
segunda Guerra Mundial, mas, tendo em conta o regime de financiamento deste plano de 
recuperação, afigura-se absolutamente necessário estabelecer um compromisso claro para com 
as gerações futuras.

É por esta razão que, na qualidade de relator da Comissão ITRE sobre o Mecanismo de 
recuperação e de resiliência (RRF), que define as regras para a utilização dos fundos do NGEU, 
estabeleci este princípio claro na definição deste instrumento: «o RRF limita-se aos 
investimentos destinados a produzir rendimentos futuros, de modo a conferir às futuras 
gerações a capacidade de o reembolsar.» A fim de garantir que este financiamento seja 
orientado para os investimentos relevantes, o nosso relatório menciona explicitamente este 
ponto em todos os domínios que estabelecem critérios para o desbloqueamento dos fundos para 
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benefício dos programas nacionais de recuperação, bem como no anexo que estabelecerá as 
orientações operacionais para a Comissão Europeia no acordo concreto do NGEU. Com o 
mesmo objetivo, o nosso relatório garante que qualquer parte não utilizada dos fundos seja 
integralmente afetada à redução da dívida global.

Outros pontos fundamentais são também referidos no presente documento. Afigura-se essencial 
chegar a acordo sobre o que se entende por «resiliência», uma vez que é objetivo do mecanismo. 
A crise da COVID 19 mostrou-nos como estamos dependentes de países terceiros, mesmo em 
domínios cruciais para a nossa segurança, a nossa soberania e a nossa capacidade de superar os 
choques e as crises. Proponho que a definição de resiliência pressuponha a capacidade de a 
economia, a indústria e a agricultura europeias produzirem os bens e serviços necessários para 
garantir a estabilidade das nossas nações e sociedades. Tal obriga-nos a reforçar 
significativamente a autonomia estratégica da União Europeia: este conceito foi aditado 
enquanto orientação essencial para o RRF. 

Para evitar o desperdício da despesa pública, insistimos na coerência necessária entre os novos 
programas e as estratégias da UE já existentes. Os fundos também devem ser mobilizados de 
forma segura através de uma transparência total dos beneficiários: este compromisso claro está 
associado ao princípio da democracia e devemo-lo aos cidadãos dos nossos países.

Por último, tendo em conta o calendário apertado e a urgência da situação, e a fim de cooperar 
eficazmente com ambas as comissões competentes, concentro o meu trabalho em artigos de 
competência partilhada.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
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divergências na União. divergências na União, assegurando ao 
mesmo tempo a autonomia estratégica a 
longo prazo da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. Os investimentos em 
tecnologias, inovação e investigação, 
capacidades e processos ecológicos e 
digitais, assim como investimentos sociais, 
destinados a apoiar a transição para as 
energias limpas, a promoção da eficiência 
energética, da segurança e de um 
ambiente interior saudável nos edifícios, 
inclusive a renovação e a integração de 
soluções inovadoras, e outros 
setores-chave da economia, bem como a 
construção de uma indústria europeia 
competitiva e inovadora, são importantes 
para alcançar um crescimento sustentável, 
cumprir o objetivo de neutralidade 
climática da União até 2050 e contribuir 
para a criação de emprego de qualidade na 
União. Estes investimentos contribuirão 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) As medidas de confinamento 
durante a crise da COVID-19 destacaram 
a importância da transição digital, mas 
exacerbaram também a desigualdade 
digital e os problemas enfrentados pelas 
pessoas com acesso limitado à tecnologia 
digital ou com competências digitais 
reduzidas. A recuperação após a 
pandemia deve incluir medidas para 
corrigir esses problemas, nomeadamente 
fomentando o desenvolvimento de 
competências digitais, inclusive a 
melhoria de competências e 
requalificação dos trabalhadores, e para 
promover a igualdade digital, bem como 
para apoiar soluções de software e 
hardware de código aberto e assegurar a 
proteção de dados pessoais. Além disso, a 
transição digital também deve ser 
ecológica: a crescente procura de 
eletricidade, impulsionada pelo 
crescimento do setor digital, deve ser 
satisfeita de forma sustentável, com base 
em medidas de eficiência energética e na 
produção de energia renovável.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos dos 
Estados-Membros em resposta aos desafios 
identificados no âmbito do Semestre 
Europeu e com o objetivo de ter um 
impacto duradouro na produtividade e na 
resiliência da economia dos 
Estados-Membros.

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos por 
parte dos Estados-Membros, 
designadamente em resposta aos desafios 
identificados no âmbito do Semestre 
Europeu, capazes de também mobilizar 
investimentos privados, e com o objetivo 
de ter um impacto duradouro na 
produtividade e na resiliência da economia 
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dos Estados-Membros.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo e lograr a 
recuperação da economia europeia, 
fortemente afetada pela crise da 
COVID-19, e aumentar a sua resiliência, 
intensificando a execução das reformas e 
dos investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros, capazes de também 
mobilizar investimentos privados, e 
mantendo ao mesmo tempo a igualdade 
de condições no mercado interno. O 
programa deve ser abrangente e beneficiar 
igualmente da experiência adquirida pela 
Comissão e pelos Estados-Membros com a 
utilização dos outros instrumentos e 
programas.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos.

Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos. Para o efeito, as 
medidas de apoio a uma transição justa e 
incluídas no plano de recuperação e 
resiliência de cada Estado-Membro 
deverão corresponder a pelo menos 37 % 
da dotação do plano e as medidas 
relacionadas com a transição digital 
devam representar, pelo menos, 20 % da 
dotação do plano. Os critérios e o quadro 
da taxonomia da UE devem ser utilizados 
para acompanhar a execução dos 
compromissos em matéria de transição 
ecológica justa.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem 
também assegurar a conformidade das 
outras atividades incluídas nos seus 
planos de recuperação e resiliência com o 
princípio da precaução de «não causar 
danos significativos», tal como referido 
no Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A.
__________________
1-A Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
(JO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica, como também da 
transformação digital. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia. 

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção da 
transição ecológica justa e da 
transformação digital aberta, sustentável e 
inclusiva e no apoio a uma estratégia 
industrial e em matéria de PME sólida, 
que inclua as microempresas, que 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento, na descarbonização e na 
modernização da nossa economia e na 
manutenção da sua competitividade.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio à transição ecológica e à 
transformação digital justas com vista a 
alcançar a neutralidade climática da Europa 
até 2050, restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego, promovendo o crescimento 
sustentável e equilibrado do ponto de vista 
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do género, assegurando ao mesmo tempo 
a igualdade de condições de concorrência 
do mercado único e a autonomia 
estratégica da União e reforçando a 
competitividade europeia no mundo.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser 
coerente com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente.

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência de cada 
Estado-Membro deve incluir medidas com 
vista à execução de reformas e de projetos 
de investimento público através de um 
plano coerente de recuperação e resiliência, 
capaz de mobilizar também os 
investimentos privados. Os planos 
nacionais de recuperação e resiliência 
devem ser coerentes e assegurar sinergias 
com os planos nacionais em matéria de 
energia e clima, com os planos de transição 
justa e com os acordos de parceria e 
programas operacionais adotados ao abrigo 
dos fundos da União e ser coerentes com 
as prioridades e objetivos de outros 
fundos e programas da União, com os 
programas nacionais de reforma e com os 
desafios e as prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu. A fim de promover 
ações que se enquadrem nas prioridades do 
Pacto Ecológico Europeu, da Agenda 
Digital e da estratégia industrial e em 
matéria de PME, os planos nacionais de 
recuperação e de resiliência devem 
também definir medidas pertinentes para a 
transição ecológica e a transformação 
digital justas. Essas medidas devem 
permitir alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
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prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 
outubro do ano anterior.

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, em conjunto 
com o programa nacional de reformas. 
Com vista a garantir uma rápida execução, 
os Estados-Membros devem poder 
apresentar um projeto de plano, juntamente 
com o projeto de orçamento do ano 
seguinte, em 15 de outubro do ano anterior.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
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resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social. deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para a transição ecológica 
justa e a transformação digital justas; 
deve ainda incluir uma explicação da 
coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano 
de recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência 
proposto pelo Estado-Membro é suscetível 
de contribuir para enfrentar de forma 
eficaz os desafios identificados na 
recomendação específica por país 
pertinente dirigida ao Estado-Membro em 
causa ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu;  se o plano 
contém medidas que contribuem de forma 
eficaz para as transições ecológica e 
digital e para responder aos desafios que 
delas resultam;  se o plano é suscetível de 
ter um impacto duradouro no 
Estado-Membro em causa;  se o plano é 
suscetível de contribuir para reforçar, de 

(22) A Comissão deve avaliar os planos 
de recuperação e resiliência propostos 
pelos Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com cada Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano contém medidas que contribuem de 
forma eficaz para a transição ecológica e a 
transformação digital justas e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
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forma eficaz, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial;  se a 
justificação apresentada pelo 
Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

identificados na recomendação específica 
por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se a justificação 
apresentada pelo Estado-Membro dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego; se foram devidamente 
consultadas todas as partes interessadas 
pertinentes; se os Estados-Membros 
respeitam os valores da União 
consagrados no artigo 2.º do TUE [Estado 
de Direito]; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público, capazes de mobilizar 
também o investimento privado, e que 
representem ações coerentes; e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência respeite de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve ser atribuída ao 
Estado-Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima. Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência respeite de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve ser atribuída ao 
Estado-Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima. Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 
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montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência. Não 
deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória os critérios de avaliação.

montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência. Não 
deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória algum dos critérios de 
avaliação.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024.  Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 4,7 
% do seu rendimento nacional bruto. Em 
circunstâncias excecionais e em função dos 
recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para a transição ecológica e a 
transformação digital justas e, por 
conseguinte, por um custo do plano mais 
elevado do que a contribuição financeira 
máxima (a ser) atribuída através da 
contribuição não reembolsável. Deve ser 
possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 4,7 
% do seu rendimento nacional bruto. Em 
circunstâncias excecionais e em função dos 
recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
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parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados. 

deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de quatro meses.

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o respetivo 
plano de recuperação e resiliência dentro 
do prazo de execução, caso circunstâncias 
objetivas o justifiquem. A Comissão deve 
avaliar o pedido fundamentado e tomar 
uma nova decisão no prazo de dois meses.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão e 
pelo Estado-Membro em causa, conforme 
adequado.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 
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Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos pela 
Comissão por meio de um ato de 
execução. A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto10. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 

Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser aprovados por meio de 
atos delegados. Para assegurar a 
avaliação eficaz da conformidade do 
plano com os objetivos do presente 
regulamento, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), para complementar o presente 
regulamento no que respeita à adoção dos 
planos de recuperação e resiliência e ao 
pagamento do apoio financeiro após o 
cumprimento dos objetivos intermédios e 
das metas pertinentes.  É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre Legislar Melhor. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratam da preparação dos atos delegados. 
Após a adoção de um ato delegado, o 
Estado-Membro em causa e a Comissão 
devem poder chegar a acordo sobre 
determinadas disposições operacionais de 
natureza técnica, que especifiquem aspetos 
da execução relacionados com prazos, 
indicadores para as metas e objetivos 
intermédios, e acesso aos dados 
subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
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generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE. 

regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

__________________ __________________
10 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Resiliência», a capacidade de 
enfrentar os choques económicos, 
societais e ecológicos e as mudanças 
estruturais persistentes decorrentes de 
qualquer tipo de crise de uma forma justa, 
sustentável e inclusiva, e de preservar o 
bem-estar societal, garantindo a 
autonomia estratégica da União Europeia 
em ativos e tecnologias necessários para a 
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estabilidade e a segurança das sociedades 
europeias, superar a crise sem 
comprometer o património para as 
gerações futuras, assegurando ao mesmo 
tempo a abertura e a força da UE no 
mercado mundial.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O princípio de «não prejudicar 
significativamente» significa assegurar 
que nenhuma medida nem nenhum 
investimento incluído nos planos de 
recuperação e resiliência cause danos 
significativos a qualquer dos objetivos 
ambientais estabelecidos no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) 2020/852, em 
conformidade com o artigo 17.º do 
referido regulamento;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do mecanismo de 
recuperação e resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, a transição 
ecológica e a transformação digital justas, 
as PME, incluindo as microempresas, a 
autonomia estratégica da União, 
incluindo a sua autonomia industrial, em 
especial em setores de alta tecnologia 
orientados para o futuro, a saúde, a 
competitividade a longo prazo nos 
mercados mundiais, a resiliência, a 
produtividade, a formação profissional e 



PE655.950v03-00 194/422 RR\1217780PT.docx

PT

as competências, o capital humano e 
social, a investigação e a inovação 
antecipada em setores estratégicos, as 
infraestruturas sociais e críticas, a 
energia, incluindo a eficiência energética, 
as energias renováveis e a segurança do 
seu aprovisionamento, o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, o 
emprego e o investimento de qualidade e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os investimentos financiados através do 
mecanismo de recuperação e resiliência 
têm um impacto positivo duradouro na 
resiliência económica e social, na 
sustentabilidade e na prosperidade e 
competitividade a longo prazo dos 
Estados-Membros, para bem das gerações 
futuras, especialmente tendo em conta 
que o Mecanismo proporcionará 
crescimento e rendimento para os 
Estados-Membros e a União, que 
beneficiarão do Instrumento Europeu de 
Recuperação («Next Generation EU») e 
dos seus regimes de reembolso.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 

1. O objetivo geral do mecanismo de 
recuperação e resiliência é assegurar a 
prosperidade económica sustentável a 
longo prazo da União, promover a coesão 
económica, social e territorial da União e a 
competitividade a longo prazo, através da 
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impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias 
da União, favorecer a criação de emprego 
no rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável.

melhoria da resiliência e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e do apoio tanto à transição 
ecológica como à transformação digital 
justas, da promoção da autonomia digital, 
das estratégias fundamentais, 
nomeadamente em projetos importantes 
de interesse europeu comum (IPCEI), da 
estratégia industrial para a Europa, da 
estratégia para as PME europeias, da 
economia circular, da investigação e da 
inovação e das tecnologias orientadas 
para o futuro.

O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência contribui, 
assim, para o restabelecimento do 
potencial de crescimento das economias 
da União e dos seus ecossistemas 
industriais e cadeias de valor estratégicos, 
promovendo a criação de emprego, em 
particular reforçando a empregabilidade 
dos jovens e o emprego de qualidade, bem 
como reduzindo a dependência de países 
terceiros em áreas estratégicas, 
nomeadamente através da relocalização 
inteligente e de indústrias de apoio que se 
revelaram críticas na sequência da crise 
da COVID-19, preservando a estabilidade 
dos sistemas financeiros, assegurando o 
valor acrescentado a longo prazo do apoio 
financeiro e mantendo-o na União, 
promovendo o pleno potencial do mercado 
único e reduzindo simultaneamente as 
dependências em países terceiros em 
áreas estratégicas.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência e as despesas conexas devem 
ser coerentes com o Pacto Ecológico 
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Europeu e o Acordo de Paris e respeitar o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente».

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos.

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, participação da sociedade civil e 
das comunidades locais, ações de 
informação e comunicação, incluindo a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos do 
presente regulamento, despesas ligadas às 
redes informáticas, centradas no 
processamento e intercâmbio de 
informações, ferramentas informáticas 
institucionais, e todas as outras despesas de 
assistência técnica e administrativa 
efetuadas pela Comissão para a gestão de 
cada instrumento. As despesas podem 
também abranger os custos de outras 
atividades de apoio, tais como o controlo 
da qualidade e o acompanhamento de 
projetos no terreno, assim como os custos 
do aconselhamento pelos pares e peritos 
para a avaliação e execução das reformas e 
dos investimentos.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição.  Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199918, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição Justa  
e nos acordos de parceria e programas 
operacionais ao abrigo dos fundos da 
União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para elementos –ou resultantes 
desses elementos – como a estratégia 
industrial da União e dos 
Estados-Membros, nomeadamente 
destinados a apoiar as PME e as 
microempresas, transição ecológica e a 
transformação digital justas ou resultantes 
dessa transição. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União, assim como 
os desafios e as prioridades específicos a 
cada país pertinentes, identificados no 
quadro do Semestre Europeu, 
designadamente os pertinentes para ou 
resultantes do âmbito do presente 
regulamento. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com o objetivo de permitir o investimento 
em ativos, tecnologias e infraestruturas 
orientados para o futuro que garantam a 
resiliência e a competitividade a longo 
prazo da União nos mercados mundiais e 
reforcem a autonomia estratégica da 
União e criem sinergias com todos os 
fundos e programas relevantes da União.

__________________ __________________
18 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
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Ação Climática. Ação Climática.
22 […] 22 […]

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de contribuir para a transição e a 
transformação digital justas, pelo menos 
37 % da dotação do plano de recuperação 
e resiliência devem contribuir para 
medidas de apoio à transição justa, em 
consonância com o regulamento sobre a 
taxonomia, devendo pelo menos 20 % da 
dotação do plano contribuir para medidas 
de apoio à transformação digital.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios 
e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

Suprimido

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 

b) Uma explicação da forma como o 
plano contribui para a concretização das 
principais estratégias da União e reforça a 
autonomia estratégica da União e a 
competitividade, o potencial de 
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social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

crescimento, em especial das PME e 
microempresas, os ecossistemas 
industriais e as cadeias de valor 
estratégicas, a qualidade dos serviços 
públicos, a criação de emprego de 
qualidade, em especial a empregabilidade 
dos jovens, e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro em causa e 
atenua o impacto económico e social da 
crise, bem como a sua contribuição para o 
reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência, 
garantindo simultaneamente condições de 
concorrência equitativas no mercado 
único;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para a transição ecológica justa e o 
objetivo de neutralidade climática da UE 
e demonstrem a sua coerência com os 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima (PNEC);

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como se 
prevê que o plano contribua para a 
transformação digital justa e para os 
desafios resultantes da inclusão da 
acessibilidade digital, com destaque para 
a indústria da União, incluindo os 
ecossistemas estratégicos, apoiando a 
investigação e a implantação de 
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tecnologias em domínios como a 
inteligência artificial, a 5G, a economia 
de dados, o fosso digital e o 
desenvolvimento de competências digitais, 
incluindo a requalificação e a 
requalificação de trabalhadores;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação da forma como o 
plano reforça as estratégias da União no 
tocante a projetos importantes de interesse 
europeu comum (IPCEI) para as PME 
europeias, para a economia circular, a 
investigação e a inovação em tecnologias 
essenciais, bem como para setores 
estratégicos que podem incluir, 
nomeadamente, tecnologias de energias 
renováveis e de eficiência energética, e 
para outros setores de alta tecnologia 
orientados para o futuro;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma explicação de como o plano 
está interligado e é coerente com os 
principais fundos e programas da União, 
tais como o Horizonte Europa, o 
programa Europa Digital, o Fundo para 
uma Transição Justa, o Mecanismo 
Interligar a Europa, os fundos 
estruturais, o Programa Espacial, o 
Fundo Europeu de Defesa e o programa 
InvestEU;
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Uma explicação da forma como o 
plano investe a longo prazo em atividades 
económicas, sociais e ambientais 
sustentáveis e em tecnologias e indústrias 
que criem oportunidades para as gerações 
futuras;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-E) Uma síntese das medidas para 
assegurar a visibilidade do financiamento 
da União e a transparência dos 
beneficiários, em conformidade com o 
artigo 26.º.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios 
e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego;

f) O custo unitário e os custos totais 
estimados das reformas e dos 
investimentos abrangidos pelo plano de 
recuperação e resiliência apresentado 
(também designados por «custos 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para a transição ecológica e a 
transformação digital justas, e, para o 
efeito, tem em conta os seguintes critérios:

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Se as medidas propostas no plano 
irão contribuir para alcançar os objetivos 
gerais e específicos estabelecidos no 
artigo 4.º, e se o plano é coerente com o 
âmbito do presente regulamento, tal como 
estipulado no artigo 3.º;

Alteração 40
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas 
resultam;

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para os 
objetivos indicados no artigo 15.º, alíneas 
b), c) e c-A);

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano contribui para as 
estratégias da União a que se refere o 
artigo 15.º, alínea c-B);

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se o plano tem ligações com os 
programas da União a que se refere o 
artigo 15.º, alínea c-C) e é coerente com 
os mesmos;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Se o plano contém medidas 
eficazes para assegurar a visibilidade do 
financiamento da União e a transparência 
dos beneficiários;
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Se o plano irá visar o próximo 
ciclo económico e incidir nas atividades, 
tecnologias e indústrias que gerem 
benefícios a longo prazo;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
reforçar de forma eficaz o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego de 
qualidade e a resiliência económica e 
social e cadeias de valor estratégicas do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial e a autonomia estratégica da 
União;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

(Não se aplica à versão portuguesa.)  
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução.  Se a avaliação pela Comissão 
do plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado, nos termos do artigo 27.º. Se a 
avaliação pela Comissão do plano de 
recuperação e resiliência for positiva ou 
parcialmente positiva, essa decisão 
estabelece as reformas e os projetos de 
investimento a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 11.º.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória os critérios previstos no artigo 
16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
em causa.

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória qualquer um dos critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, não é 
atribuída nenhuma contribuição financeira 
ao Estado-Membro em causa, sendo 
aplicável o n.º 5 do presente artigo.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se o plano de recuperação e de 
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resiliência cumprir parcialmente os 
critérios referidos no artigo 16.º, n.º 3, ou 
apenas alguns desses critérios, a 
contribuição financeira afetada ao 
Estado-Membro em causa será 
determinada pela Comissão dentro do 
limite do montante dos custos estimados 
das reformas e dos investimentos que 
satisfaçam os critérios estabelecidos no 
artigo 16º, n.º 3.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A descrição das reformas e dos 
projetos de investimento e o montante do 
custo total estimado do plano de 
recuperação e resiliência; 

b) A descrição das reformas e dos 
projetos de investimento ao abrigo do 
plano de recuperação e resiliência e os 
montantes dos respetivos custos 
estimados;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a decisão é acompanhada de 
uma avaliação devidamente justificada e 
transmitida no prazo de dois meses a 
contar da apresentação da proposta pelo 
Estado-Membro. O Estado-Membro em 
causa pode apresentar outro plano de 
recuperação e resiliência e também pode 
recorrer ao Instrumento de Assistência 
Técnica.

Alteração 52
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

7. O ato delegado referido nos n.os 1 
e 2 é adotado pelo procedimento de exame 
referido no artigo 27.º.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de dois meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro 
meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de dois meses a 
contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão.

Alteração 55
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo.  Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente.  A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6.  A Comissão pode ser 
assistida por peritos. 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão, o Estado-Membro 
em causa apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
trimestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de um mês a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro. 

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º. O Estado-Membro em 
causa pode solicitar à Comissão que 
expurgue informações sensíveis ou 
confidenciais cuja divulgação seja 
suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para que o Parlamento Europeu 
possa efetuar um controlo adequado da 
eficácia, da eficiência e do impacto do 
apoio financeiro no âmbito do 
mecanismo, o relatório anual é 
transmitido ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no quadro da apresentação 
integrada de relatórios financeiros e de 
prestação de contas e deve fazer parte do 
processo de quitação anual, constituindo 
um capítulo distinto do relatório de 
quitação da Comissão.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os Estados-Membros e outros 
beneficiários do financiamento da União 
devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar coerentemente a 
respetiva visibilidade, em especial ao 
promoverem as ações ou os seus 
resultados, colocando visivelmente o 
emblema da União juntamente com a 
referência ao «Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência» que apoia as 
ações, tanto fora de linha como em linha, 
mediante a prestação de informações 
coerentes, eficazes e proporcionadas, 
dirigidas a diversos públicos, como os 
meios de comunicação social ou a 
população em geral.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão realiza ações de 
informação e comunicação sobre os 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e as suas ações e resultados. 
Os recursos financeiros afetados aos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento também contribuem para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
referidos no artigo 4.º.

2. A Comissão realiza ações de 
informação e comunicação, de forma 
compreensível, com vista a sensibilizar os 
cidadãos, as empresas, em particular as 
PME, e as administrações públicas para 
os recursos financeiros disponibilizados 
através dos instrumentos criados pelo 
presente regulamento e as suas ações e 
resultados. Os recursos financeiros 
afetados aos instrumentos criados pelo 
presente regulamento também contribuem 
para a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União, na medida 
em que estejam relacionadas com os 
objetivos referidos no artigo 4.º.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve criar um sistema de 
monitorização digital que garanta a plena 
transparência através de uma plataforma 
digital pesquisável e facilmente acessível, 
que inclua todos os beneficiários do 
financiamento decorrente dos planos 
nacionais de recuperação e resiliência, 
devendo os Estados-Membros fornecer as 
informações necessárias para o efeito.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 27
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Artigo 27.º
Procedimento de comité Exercício da delegação

1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos no artigo 17.º e no artigo 19.º é 
conferido à Comissão até 31 de dezembro 
de 2027.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º e no artigo 19.º pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos no 
dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta os atos 
delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre Legislar Melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 17.º ou do artigo 19.º 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de três meses a contar 
da notificação do ato às duas instituições 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
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do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) Se as medidas propostas no plano 
irão contribuir para alcançar o objetivo 
estabelecido no artigo 4.º e se o plano é 
coerente com o âmbito do presente 
regulamento, tal como estipulado no 
artigo 3.º;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Suprimido

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se os investimentos incluídos no 
plano respeitam o princípio de «não 
prejudicar significativamente» e os 
requisitos associados às «salvaguardas 
mínimas»;
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial; 

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, a 
resiliência económica e social, os 
ecossistemas industriais e as cadeias de 
valor estratégicas do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial, 
assegurando ao mesmo tempo a igualdade 
de condições de concorrência do mercado 
único e a autonomia estratégica da 
União;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência inclui medidas para a execução 
de reformas e de projetos de investimento 
público que representam ações coerentes; 

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência inclui medidas para a execução 
de reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes, 
que sejam igualmente coerentes com as 
recomendações específicas por país 
pertinentes dirigidas ao Estado-Membro 
em causa ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu 
e que sejam capazes de também mobilizar 
o investimento privado;

Alteração 67
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se foram devidamente consultadas 
todas as partes interessadas pertinentes, 
conforme estabelecido no artigo 15.º;

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para criar sistemas que respeitem o clima e 
o ambiente e tornar os setores económicos 
ou sociais mais ecológicos, a fim de 
contribuir para o objetivo global de uma 
Europa com impacto neutro no clima até 
2050; 

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para criar sistemas neutros do ponto de 
vista climático e que respeitem o ambiente 
e para tornar os setores económicos ou 
sociais mais ecológicos e eficientes em 
termos energéticos e de recursos, a fim de 
contribuir para o objetivo global de uma 
Europa com impacto neutro no clima até 
2050, respeitando simultaneamente a 
neutralidade tecnológica;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

ou e

Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1
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Texto da Comissão Alteração

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação digital dos setores 
económicos ou sociais;

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação digital dos setores 
económicos ou sociais, apoiar a 
investigação e a implantação de 
tecnologias em domínios como a 
inteligência artificial, a tecnologia 5G e a 
economia dos dados, bem como contribuir 
para a acessibilidade digital e diminuir o 
fosso digital;

Alteração 71

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 3 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

ou e

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 3 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
dar resposta aos desafios resultantes das 
transições ecológica e/ou digital 

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para dar resposta aos desafios resultantes 
da transição ecológica e da transformação 
digital justas;

Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – travessão 
1
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Texto da Comissão Alteração

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro.

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto positivo a 
longo prazo.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, em especial das PME, a 
criação de emprego, a autonomia 
estratégica e a competitividade a longo 
prazo da UE, os ecossistemas industriais e 
as cadeias de valor estratégicas e de ter 
impactos positivos duradouros na 
resiliência económica e social e na 
sustentabilidade e no crescimento a longo 
prazo do Estado-Membro, criar 
oportunidades para as futuras gerações, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Alteração 75

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

- o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas destinadas a corrigir as 
fragilidades da economia dos 
Estados-Membros e a impulsionar o 
potencial de crescimento da economia do 
Estado-Membro em causa, estimular a 
criação de emprego e atenuar os efeitos 

- o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas destinadas a corrigir as 
fragilidades da economia dos 
Estados-Membros e a impulsionar o 
potencial de crescimento, em particular 
das PME, das microempresas e das 
empresas em fase de arranque, reforçar 



RR\1217780PT.docx 217/422 PE655.950v03-00

PT

adversos da crise, evitando ao mesmo 
tempo os impactos negativos dessas 
medidas sobre o clima e o ambiente, 

os ecossistemas industriais e as cadeias de 
valor estratégicas da economia do 
Estado-Membro em causa, estimular a 
criação de emprego e atenuar os efeitos 
adversos da crise, evitando ao mesmo 
tempo os impactos negativos dessas 
medidas sobre o clima e o ambiente,

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – travessão 
1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- e
- o plano de recuperação e resiliência visa 
o futuro ciclo económico e centra-se nas 
atividades, nas tecnologias e nas 
indústrias que geram benefícios a longo 
prazo.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – 
travessão 1-B (novo)(novo)

Texto da Comissão Alteração

- e
– o plano de recuperação e resiliência 
deve contribuir para reforçar a autonomia 
estratégica da União nas cadeias de valor 
fundamentais

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – 
travessão 1-C (novo)(novo)
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Texto da Comissão Alteração

- e
O plano de recuperação e resiliência deve 
visar os investimentos em projetos de 
longo prazo que produzam crescimento e 
rendimento para os Estados-Membros e a 
União, que beneficiarão do Instrumento 
Europeu de Recuperação («Next 
Generation EU») e dos seus regimes de 
reembolso, no interesse das gerações 
futuras,

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se o plano de recuperação e de 
resiliência cumprir parcialmente os 
critérios referidos no artigo 16.º, n.º 3, ou 
apenas alguns desses critérios, a 
contribuição financeira afetada ao 
Estado-Membro em causa não será 
superior ao montante global dos custos 
estimados das reformas e dos 
investimentos que satisfaçam os critérios 
estabelecidos no artigo 16º, n.º 3.
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PARECER DA COMISSÃO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Relator de parecer: Roberts Zīle

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se com a proposta de criação de um Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência com o objetivo de proporcionar apoio financeiro em larga escala para tornar as 
economias dos Estados-Membros mais resilientes e melhor preparadas para o futuro.

O relator deseja sublinhar o papel de relevo desempenhado pelo setor dos transportes durante a 
pandemia de COVID-19. Esta crise realçou não só a importância do bom funcionamento do 
transporte de mercadorias para a segurança do aprovisionamento, como o facto de que o 
transporte público para os trabalhadores essenciais é fundamental para atenuar a crise. Posto 
isto, o reforço da resiliência do sistema europeu de transportes é uma questão que se reveste de 
importância estratégica. Por outro lado, o relator recorda que, tanto o setor dos transportes como 
o do turismo, foram os mais afetados pela pandemia de COVID-19, pelo que requerem uma 
atenção específica não só a nível europeu, como nos planos nacionais em matéria de 
recuperação e resiliência.

Uma rápida recuperação da economia europeia pressupõe investimentos em projetos maduros 
com um elevado potencial em termos de apoio ao crescimento e de criação de postos de 
trabalho: as necessidades identificadas, o atraso ao nível dos investimentos e o portfólio 
existente de projetos maduros tendo em vista o desenvolvimento das infraestruturas de 
transporte oferecem oportunidades importantes neste contexto.

Dado que o setor representa mais de 25% das emissões europeias de CO2 e que, até à data, as 
reduções têm sido limitadas, há que dar prioridade a investimentos que visem apoiar a 
descarbonização dos transportes, em conformidade com as recomendações específicas por país 
em vigor no âmbito do processo do Semestre Europeu, bem como com os planos nacionais de 
recuperação e resiliência. 

A União Europeia continua a ser um líder mundial no setor dos transportes. Em termos de 
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setores de exportação da UE, este setor constitui um dos mais importantes em termos de valor 
exportado, incluindo produtos e serviços aeronáuticos, ferroviários e automóveis. No entanto, 
esta liderança está agora a ser posta em causa, pelo que há que defendê-la, nomeadamente 
através da adoção de tecnologias respeitadoras do ambiente, da transformação digital e de um 
compromisso mais firme no sentido da inovação. 

O relator está firmemente convencido de que são necessários investimentos ambiciosos no setor 
dos transportes para concluir as secções e os nós fundamentais da rede principal da RTE-T e, 
caso seja necessário, para complementar o financiamento nacional ou o financiamento ao abrigo 
do Mecanismo Interligar a Europa e/ou de fundos da política regional. O apoio deve assegurar 
a conclusão atempada das secções identificadas nos planos de trabalho por corredor da RTE-T 
e priorizar obras que possam ser executadas entre 2021 e 2023. 

Por outro lado, há que dar prioridade à implantação de veículos e de navios com um nível nulo 
ou baixo de emissões. O investimento neste sentido deve incluir a infraestrutura de 
carregamento/abastecimento necessária para os casos em que existem lacunas persistentes, 
nomeadamente viagens de longa distância, os portos e as áreas menos densamente povoadas. 
Também deverá incluir o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável, nomeadamente 
as frotas e as necessidades em termos de viagens multimodais. Além disso, convém introduzir 
sistemas inteligentes de gestão do tráfego e soluções baseadas no conceito da mobilidade 
enquanto serviço, ao mesmo tempo que a implementação do Espaço Comum Europeu dos 
Dados sobre a Mobilidade, enquanto aspeto importante da Estratégia Europeia em matéria de 
dados, se deve igualmente refletir nas prioridades associadas ao Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

O relator chama a atenção para o risco de, dada a duração limitada e a importância das dotações 
nacionais na implementação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, se poder produzir 
uma distorção na execução do mecanismo e na repartição dos fundos a fim de respeitar os curtos 
prazos. O relator considera que uma tal abordagem seria contrária ao objetivo inicial do 
mecanismo, pelo que há que evitá-la.

O relator salienta que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência não deve conduzir a um risco 
acrescido de distorção da igualdade das condições de concorrência no mercado único. Uma 
distorção deste tipo faria não só com que as divergências económicas na União aumentassem, 
como agravaria os desafios da Europa a longo prazo em matéria de crescimento. Os 
Estados-Membros, aquando da preparação e da execução dos seus planos de recuperação e de 
resiliência e da apresentação de propostas de reformas e de investimentos, devem ter em 
consideração o artigo 107.º do TFUE e o enquadramento dos auxílios estatais e as respetivas 
restrições. O bom funcionamento do mercado único e as suas regras em matéria de concorrência 
e de auxílios estatais devem beneficiar as empresas e os consumidores europeus e são 
necessários para evitar distorções indevidas da concorrência. Por conseguinte, a Comissão deve 
continuar a desempenhar o seu papel ao abrigo dos Tratados da UE, a fim de assegurar 
condições de concorrência equitativas no mercado único da UE.

O índice de desemprego como componente da capacidade socioeconómica de um determinado 
Estado-Membro é afetado pelo desenvolvimento interno da migração da mão de obra desse 
Estado-Membro no interior na UE. Quando um Estado-Membro enfrenta um aumento da 
emigração, isto afeta não só o seu PIB, como também diminui a sua taxa de desemprego - uma 
parte fundamental da chave de repartição. Embora do ponto de vista estatístico isto seja correto, 
uma tal diminuição da taxa de desemprego pode não refletir a situação socioeconómica real no 
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Estado-Membro em questão. Assim, para facilitar o objetivo principal, isto é, a execução 
equilibrada do Mecanismo de Recuperação e Resiliência em conformidade com os seus 
objetivos, a taxa de desemprego proposta deve ser adaptada em função dos fluxos migratórios 
conexos atribuídos a cada Estado-Membro.

O relator reconhece que a integração dos fluxos migratórios na chave de repartição pode 
constituir um desafio, dado o caráter urgente do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e a 
necessidade de ponderar cuidadosamente como implementar esta importante correção. Caso 
politicamente não seja possível chegar a acordo sobre a sua inclusão na presente proposta, o 
relator considera este aspeto adicional da chave de repartição como elemento fundamental a 
incluir na próxima revisão ou na prorrogação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Orçamentos e Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a terem em conta 
as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19 A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros, sobretudo nos 
setores económicos mais afetados pela 
crise, como os transportes e o turismo. Os 
desafios ligados ao contexto demográfico 
foram acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
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Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises.  No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises e que os serviços públicos 
e os mais marginalizados da sociedade 
são os que sofrem mais as consequências. 
No entanto, é essencial apoiar o 
investimento nesta situação específica, a 
fim de acelerar a recuperação e reforçar o 
potencial de crescimento a longo prazo, 
evitando os erros do passado em termos de 
prejuízos sociais e ambientais. O 
investimento em tecnologias ecológicas e 
digitais e na inovação, na mobilidade 
sustentável e nas infraestruturas de 
transporte, incluindo infraestruturas, 
capacidades e processos alternativos para 
os combustíveis sustentáveis destinados a 
apoiar a transição para as energias limpas e 
a promover a eficiência energética na 
habitação e em outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
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abastecimento.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para a 
recuperação da economia europeia, 
sobretudo dos setores afetados por perdas 
significativas, como os transportes e o 
turismo, e para aumentar a sua 
resiliência, intensificando a execução das 
reformas e dos investimentos públicos 
conexos nos Estados-Membros. O 
mecanismo deve ser abrangente e 
beneficiar igualmente da experiência 
adquirida pela Comissão e pelos 
Estados-Membros com a utilização dos 
outros instrumentos e programas. Para 
colher os maiores benefícios do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
e cumprir ao máximo os seus objetivos, os 
incentivos devem ser concebidos de forma 
a impulsionar a plena execução do plano 
de recuperação e resiliência. Por 
conseguinte, o pagamento dos fundos 
deve ser proporcional ao nível de 
conclusão do plano de recuperação e 
resiliência e só deve ser efetuado depois 
de a conclusão das etapas pertinentes ter 
sido verificada pela Comissão.

Alteração 4
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25% das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos.

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30% das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos. O mecanismo 
acelerará a transformação estrutural da 
economia rumo a uma economia mais 
limpa, mais resiliente e neutra em 
carbono. Neste sentido, os planos 
nacionais devem estabelecer como 
objetivo e implementar uma recuperação 
inovadora e sustentável: no setor dos 
transportes, por exemplo, devem 
estabelecer como objetivo «tornar a 
Europa pioneira em termos de mobilidade 
através do desenvolvimento de sistemas 
autónomos inteligentes». O mecanismo 
deve apoiar, em primeiro lugar, a 
investigação, a inovação e as soluções 
circulares (novos combustíveis, veículos 
partilhados, etc.) e os modos de transporte 
mais ecológicos (ferrovia e navegação 
interior), que devem ser rapidamente 
modernizados para melhorar mais o seu 
desempenho energético (através do uso de 
barcos elétricos, hidrogénio, combustíveis 
alternativos) e a sua acessibilidade, 
sobretudo nas zonas mais remotas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) Uma vez que o setor dos 
transportes é responsável pela emissão de 
mais de 25% das emissões de CO2 da 
União, importa dar prioridade aos 
investimentos que apoiem a sua 
descarbonização, em conformidade com 
as recomendações específicas existentes 
por país do processo do Semestre Europeu 
e com os planos nacionais em matéria de 
recuperação e resiliência.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial ao mesmo tempo que se 
protege o ambiente. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise, com 
um enfoque específico em setores que têm 
sido afetados mais significativamente, 
como os transportes e o turismo, e para o 
apoio à transição para uma economia 
circular digital e neutral no carbono, com 
vista a alcançar a neutralidade no carbono 
da Europa até 2050, tendo em conta as 
disparidades existentes no 
desenvolvimento económico de cada 
região e Estado-Membro, restaurando 
assim o potencial de crescimento e a 
competitividade a longo prazo das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego, a 
melhoria de competências e a 
requalificação dos trabalhadores e 
promovendo o crescimento sustentável, 
bem como uma transformação estrutural 
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da economia e uma reindustrialização 
inovadora e sustentável, e contribuindo 
também para a concretização da 
igualdade de género.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Tendo em conta a sua forte 
necessidade de inovação no que diz 
respeito à transição ecológica e à 
transformação digital, deve ser dada 
prioridade ao setor dos transportes, 
especialmente projetos para o 
desenvolvimento da mobilidade com 
emissões nulas e dos veículos e 
infraestruturas necessários, a evolução de 
combustíveis alternativos sustentáveis e o 
desenvolvimento e implantação de uma 
infraestrutura transfronteiriça sustentável 
para a mobilidade elétrica, bem como a 
transição para o hidrogénio verde, os 
sistemas inteligentes de gestão do tráfego 
e a condução autónoma.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) O mecanismo deve contribuir para 
a conclusão das secções e dos nós 
fundamentais da rede principal e redes 
globais da RTE-T e, caso necessário, 
complementar o financiamento nacional 
ou o financiamento ao abrigo do 
Mecanismo Interligar a Europa e dos 
fundos da política regional. O auxílio 
deve assegurar a conclusão atempada das 
secções identificadas nos planos de 
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trabalho por corredor da RTE-T e dar 
prioridade a trabalhos que possam ser 
executados no período 2021-2024.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O objetivo específico do 
mecanismo deve consistir em prestar apoio 
financeiro com vista a atingir as metas e os 
objetivos intermédios das reformas e dos 
investimentos estabelecidos nos planos de 
recuperação e resiliência. Este objetivo 
específico deve ser prosseguido em estreita 
cooperação com os Estados-Membros em 
causa.

(15) O objetivo específico do 
mecanismo deve consistir em prestar apoio 
financeiro com vista a atingir as metas e os 
objetivos intermédios das reformas e dos 
investimentos em todos os 
Estados-Membros estabelecidos nos 
planos de recuperação e resiliência. Este 
objetivo específico deve ser prosseguido 
em estreita cooperação com os 
Estados-Membros em causa.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. 
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fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente.

Como parte do processo de elaboração 
dos planos de recuperação e resiliência, 
os Estados-Membros devem consultar as 
autoridades regionais e/ou locais, os 
parlamentos nacionais e todas as partes 
interessadas. A fim de promover ações que 
se enquadrem nas prioridades do Pacto 
Ecológico Europeu e da Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para a transição para uma 
economia circular digital e neutra em 
carbono. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os Estados-Membros devem 
ponderar o desenvolvimento e a 
digitalização das infraestruturas de 
transportes sustentáveis ao longo da rede 
principal e da rede global da RTE-T nos 
respetivos territórios e em nós 
transfronteiriços como objetivos 
essenciais no âmbito dos planos nacionais 
de investimento para a recuperação no 
rescaldo do surto pandémico de 
COVID-19.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-B) No contexto dos planos nacionais 
de investimento para a recuperação, os 
Estados-Membros devem garantir uma 
intensificação dos esforços financeiros 
para implantar tecnologias essenciais de 
interoperabilidade no transporte 
sustentável, como o ERTMS, a fim de 
contribuir para o objetivo global de criar 
um espaço ferroviário europeu 
sustentável e interoperável.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-C) A criação de um espaço europeu 
dos transportes sustentável e inteligente 
envolve necessariamente a criação de 
uma rede ferroviária interoperável e 
digitalizada ao longo da RTE-T através 
das instalações do ERTMS, com um custo 
global não inferior a 15 mil milhões de 
EUR. Os planos nacionais de recuperação 
devem, pois, contribuir para este objetivo 
e complementar os esforços envidados 
para implantar o ERTMS ao longo das 
RTE-T. A Comissão deve tomar todas as 
iniciativas necessárias para alcançar este 
objetivo.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 16-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-D) O financiamento ao abrigo do 
mecanismo de resiliência só é possível se 
o Estado-Membro respeitar plenamente o 



PE655.950v03-00 232/422 RR\1217780PT.docx

PT

Estado de direito e as disposições 
estabelecidas na Resolução legislativa do 
Parlamento Europeu, de 4 de abril de 
2019, sobre a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
a proteção do orçamento da União em 
caso de deficiências generalizadas no que 
diz respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros1-A.
___________________
1-A Textos aprovados, P8_TA(2019)0349.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Aquando da preparação e da 
execução dos seus planos de recuperação 
e de resiliência e da apresentação de 
propostas de reformas e de investimentos, 
os Estados-Membros devem ter em 
consideração o artigo 107.º do TFUE e o 
enquadramento dos auxílios estatais e as 
respetivas restrições. O bom 
funcionamento do mercado interno e as 
suas regras em matéria de concorrência e 
de auxílios estatais devem beneficiar as 
empresas e os consumidores europeus e 
são necessárias para evitar distorções 
indevidas da concorrência. A Comissão 
deve, por conseguinte, continuar a 
desempenhar o seu papel ao abrigo dos 
Tratados, de molde a assegurar condições 
de concorrência equitativas no mercado 
interno. A Comissão deve tomar as 
decisões pertinentes sobre medidas de 
auxílio estatal no mais curto prazo 
possível, a fim de permitir o rápido 
desembolso de um apoio económico às 
empresas.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para a transição para uma 
economia circular digital e neutra em 
carbono e para melhorar a conectividade; 
deve ainda incluir uma explicação da 
coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A exigência de incluir, nos planos 
de recuperação e resiliência, um 
calendário indicativo com metas e 
objetivos não deve limitar a possibilidade 
de incluir investimentos infraestruturais 
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mais complexos com períodos de 
execução eventualmente superiores a sete 
anos.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 
para as transições ecológica e digital e 
para responder aos desafios que delas 
resultam; se o plano é suscetível de ter um 
impacto duradouro no Estado-Membro em 
causa; se o plano é suscetível de contribuir 
para reforçar, de forma eficaz, o potencial 
de crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 
para a transição para uma economia 
circular digital e neutra em carbono, 
inclusive mediante o reforço da 
infraestrutura e a melhoria da 
conetividade e transporte, e para responder 
aos desafios que delas resultam; se o plano 
é suscetível de ter um impacto duradouro 
no Estado-Membro em causa; se o plano é 
suscetível de contribuir para reforçar, de 
forma eficaz, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica, ambiental e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial, bem como para reduzir as 
desigualdades de género e económicas; se 
a justificação apresentada pelo 
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contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60% do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, 70% 
do apoio não reembolsável deve ser 
legalmente autorizado até 31 de dezembro 
de 2022. O montante remanescente deve 
ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2024. Uma distribuição 
célere do fundos é crucial para atenuar os 
efeitos da crise da COVID-19 na 
economia europeia.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(27-A) Atendendo à abordagem a curto 
prazo e à tónica colocada nas dotações 
nacionais na implementação do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
existe o risco de que o cumprimento do 
prazo para execução dos fundos venha a 
ter maior prioridade do que verificar se 
está a ser usado para o seu objetivo 
inicial.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) Os Estados-Membros devem 
incluir nos seus planos nacionais de 
recuperação e resiliência os investimentos 
em projetos transfronteiriços e 
plurinacionais que possam contribuir 
para a recuperação económica e gerar 
valor acrescentado europeu, respeitando o 
objetivo da União em matéria de 
neutralidade climática para 2050. A fim 
de apoiar os Estados-Membros na 
preparação dos seus planos nacionais de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
deve elaborar uma lista não exaustiva de 
projetos de valor acrescentado europeu, 
incluindo, mas não se limitando, a 
projetos destinados a melhorar a 
sustentabilidade do turismo, aperfeiçoar 
as infraestruturas que servem a 
implementação das redes RTE-T, 
proporcionar ligações ferroviárias 
transfronteiriças em falta, melhorar a 
mobilidade ativa, estimular o investimento 
na indústria aeronáutica e promover a 
navegabilidade das vias navegáveis 
interiores, bem como promover o 
desenvolvimento do ERTMS nos 
corredores europeus de transporte de 
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mercadorias.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável.  Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
4,7% do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para a transição para uma 
economia circular digital e neutra em 
carbono, e, por conseguinte, por um custo 
do plano mais elevado do que a 
contribuição financeira máxima (a ser) 
atribuída através da contribuição não 
reembolsável. Deve ser possível apresentar 
o pedido de empréstimo aquando da 
apresentação do plano. Se o pedido de 
empréstimo for apresentado num momento 
diferente, deve ser acompanhado de um 
plano revisto com metas e objetivos 
intermédios adicionais. A fim de assegurar 
a antecipação de recursos, os 
Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
4,7% do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais, e em 
função dos recursos disponíveis, deve ser 
possível aumentar o montante máximo. 
Pelas mesmas razões de boa gestão 
financeira, deve ser possível pagar o 
empréstimo em parcelas, em função do 
cumprimento dos resultados.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de quatro meses.

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de dois meses.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o princípio 
da boa gestão financeira, as ações ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os programas em curso da 
União e complementares aos mesmos, 
evitando simultaneamente o duplo 
financiamento das mesmas despesas. Em 
especial, a Comissão e os 
Estados-Membros devem garantir, em 
todas as fases do processo, uma 
coordenação eficaz, a fim de salvaguardar 
a consistência, coerência, 
complementaridade e sinergias entre as 
fontes de financiamento. Para o efeito, ao 
apresentarem os seus planos à Comissão, 
os Estados-Membros devem facultar as 
informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 
programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o princípio 
da boa gestão financeira, as ações ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os programas em curso da 
União e complementares aos mesmos, 
evitando simultaneamente o duplo 
financiamento das mesmas despesas. Em 
especial, a Comissão e os 
Estados-Membros devem garantir, em 
todas as fases do processo, uma 
coordenação eficaz, a fim de salvaguardar 
a consistência, coerência, transparência, 
complementaridade e sinergias entre as 
fontes de financiamento. Para o efeito, ao 
apresentarem os seus planos à Comissão, 
os Estados-Membros devem facultar as 
informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 
programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 
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abrigo do mecanismo devem poder receber 
financiamento de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

abrigo do mecanismo devem poder receber 
financiamento de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Uma rápida recuperação da 
economia da União pressupõe 
investimentos em projetos maduros com 
um elevado potencial em termos de apoio 
ao crescimento, descarbonização da 
economia e criação de postos de trabalho; 
as necessidades identificadas, o atraso ao 
nível dos investimentos e a carteira 
existente de projetos maduros tendo em 
vista o desenvolvimento sustentável das 
infraestruturas de transporte oferecem 
oportunidades importantes neste contexto.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 35-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-B) Os critérios de avaliação que 
permitem julgar os projetos pelo valor 
acrescentado que conferem a nível da UE 
devem ser publicados, a fim de evitar um 
conjunto heterogéneo de abordagens 
nacionais que poderão ser contraditórias 
ou míopes; no domínio dos transportes 
sustentáveis, por exemplo, os projetos que 
promovem as ligações transfronteiriças 
teriam um impacto positivo a longo prazo 
na economia e na sociedade da UE.

Alteração 27
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Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros e para os destinatários 
finais do financiamento da União. Estes 
requisitos devem incluir, se for caso disso, 
indicadores-chave de desempenho como 
base para avaliar os efeitos dos 
instrumentos no terreno.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório semestral ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
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mecanismo. mecanismo. Deve, além disso, conter 
informações sobre os progressos 
realizados rumo aos objetivos intermédios, 
às metas e aos indicadores 
correspondentes individuais indicados no 
plano de recuperação e resiliência de 
cada Estado-Membro.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos pela 
Comissão por meio de um ato de 
execução. A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas 
e dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13.  Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro 
em causa e a Comissão devem poder 
chegar a acordo sobre determinadas 
disposições operacionais de natureza 
técnica, que especifiquem aspetos da 
execução relacionados com prazos, 
indicadores para as metas e objetivos 
intermédios, e acesso aos dados 
subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos pela 
Comissão por meio de um ato delegado. 
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resiliência, os elementos dessas 
disposições técnicas devem poder ser 
alterados por mútuo acordo. Aplicam-se 
ao presente regulamento as regras 
financeiras horizontais adotadas pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho com 
base no artigo 322.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Estas 
regras estão estabelecidas no 
Regulamento Financeiro e definem, 
nomeadamente as modalidades relativas à 
elaboração e execução do orçamento 
através de subvenções, contratos públicos, 
prémios, execução indireta, bem como ao 
controlo da responsabilidade dos 
intervenientes financeiros. As disposições 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE dizem igualmente respeito à 
proteção do orçamento da União em caso 
de lacunas generalizadas no que respeita 
ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, já que o respeito deste 
princípio é uma condição prévia essencial 
para uma gestão financeira rigorosa e 
eficaz do financiamento da UE.
__________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(o «mecanismo»). 

O presente regulamento cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
temporário (o «mecanismo»).



RR\1217780PT.docx 243/422 PE655.950v03-00

PT

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, a transição 
para uma economia circular digital e 
neutra em carbono até 2050, o turismo 
sustentável, a mobilidade sustentável, as 
infraestruturas de transportes e a 
evolução de combustíveis alternativos 
sustentáveis para todos os modos de 
transporte e infraestruturas 
transfronteiriças sustentáveis, em especial 
relacionadas com as redes de base da 
RTE-T, os sistemas inteligentes de gestão 
dos transportes, a condução autónoma, a 
mobilidade elétrica, a transição para o 
hidrogénio verde, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento, a 
proteção do ambiente e a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, a 
estabilidade dos sistemas financeiros e o 
bom funcionamento do mercado único.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n .º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é apoiar a 
recuperação e promover a coesão 
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União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

económica, social e territorial da União, 
através da melhoria da resiliência, das 
infraestruturas críticas e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, sem 
esquecer as regiões ultraperiféricas, da 
atenuação do impacto social territorial, 
regional e económico da crise, incluindo a 
atenuação das desigualdades económicas 
e a transição para uma economia circular 
digital e neutra em carbono, contribuindo 
assim para restaurar o potencial de 
crescimento e a competitividade a longo 
prazo das economias da União, favorecer a 
criação de emprego e prosseguir os 
esforços para promover a melhoria das 
competências e a requalificação dos 
trabalhadores no rescaldo da crise da 
COVID-19, e promover o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e a 
conectividade, ao mesmo tempo que 
mantém o valor acrescentado do apoio 
financeiro no interior da União.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que os seus planos de 
recuperação e resiliência estão em plena 
consonância com os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, ajudando a 
transformar a economia e a promover a 
justiça social. Este objetivo específico 
deve ser prosseguido em estreita 
cooperação com os Estados-Membros em 
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causa.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 10% do montante mencionado 
no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), deve ser 
afetado ao financiamento de projetos com 
valor acrescentado europeu especificados 
no artigo 5.º-A.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Projetos com valor acrescentado europeu
O montante especificado no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b-A) deve ser utilizado para 
financiar projetos com valor acrescentado 
europeu que tenham uma cobertura 
europeia com uma contribuição 
significativa para a transição ecológica e 
digital e para a recuperação económica 
no rescaldo da crise da COVID-19. Os 
projetos com valor acrescentado europeu 
devem ser introduzidos conjuntamente 
pelos Estados-Membros envolvidos, com 
base num projeto proposto, e pela 
Comissão, através do seu procedimento de 
avaliação, a fim de salvaguardar o 
montante atribuído. A Comissão deve 
propor uma lista não exaustiva de 
projetos com valor acrescentado europeu 
que especifique os Estados-Membros 
participantes, os montantes, as metas 
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intermédias e os objetivos.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência, em estreita cooperação com as 
autoridades nacionais, regionais e locais e 
com todas as partes interessadas 
pertinentes. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa até 31 de 
dezembro de 2024. Os planos de 
recuperação e resiliência elegíveis para 
financiamento ao abrigo do presente 
instrumento devem incluir medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público por meio de um 
pacote coerente.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição.  Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para as políticas enumeradas 
no artigo 3.º e para o objetivo da 
neutralidade climática até 2050, e 
respeitarem plenamente o princípio de 
«não causar prejuízo significativo». Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
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âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As despesas de consumo e as 
despesas orçamentais correntes não são 
elegíveis para financiamento, salvo se o 
Estado-Membro puder demonstrar que 
produzirão efeitos a mais longo prazo, em 
conformidade com o artigo 4.º, que a 
sustentabilidade do seu financiamento 
será garantida após a vigência do 
Mecanismo e que o efeito negativo no 
saldo orçamental é apenas temporário, em 
plena conformidade com as orientações 
da Comissão para os planos de 
recuperação e resiliência dos 
Estados-Membros.
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Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento e 
a competitividade a longo prazo, a criação 
de emprego e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro em causa, 
promove o desenvolvimento de 
infraestruturas de transportes a nível 
transfronteiriço e atenua o impacto 
económico e social da crise, com um 
enfoque especial nas microempresas e 
PME mais afetadas pela crise, bem como 
a sua contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para a transição para uma economia 
circular digital e neutra em carbono ou 
para os desafios que delas resultam, 
sobretudo no que diz respeito aos 
investimentos necessários em 
infraestruturas de transportes sustentáveis 
e à evolução dos combustíveis sustentáveis 
alternativos para todos os modos de 
transporte;

Alteração 41
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como as 
medidas do plano contribuem para o 
objetivo global de uma Europa com 
impacto neutro no clima até 2050 e como 
se alinham com o plano nacional em 
matéria de energia e clima e com os 
planos territoriais de transição justa;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação da forma como o 
plano contribuirá para os objetivos de 
alcançar a igualdade de género e reduzir 
as desigualdades económicas;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos, com exceção dos 
investimentos em infraestruturas 
complexas cujos períodos de execução 
exijam um prazo mais longo;
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Garantias de que a assistência 
financeira só é concedida a empresas que 
respeitem as convenções coletivas 
aplicáveis e não estejam registadas nos 
paraísos fiscais que integram a lista do 
Conselho de jurisdições da UE não 
cooperantes para efeitos fiscais;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para a transição para uma economia 
circular digital e neutra em carbono, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam;

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição para uma economia circular 
digital e neutra em carbono, ou para 
responder aos desafios que delas resultam, 
e se prevê recursos para a criação de 
infraestruturas sustentáveis e resilientes;



RR\1217780PT.docx 251/422 PE655.950v03-00

PT

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano contribui para o 
objetivo global de uma Europa com 
impacto neutro no clima até 2050 e de que 
forma se alinha com o plano nacional em 
matéria de energia e clima e com os 
planos territoriais de transição justa do 
Estado-Membro;

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se o plano contribui para o 
objetivo de alcançar a igualdade de 
género e de reduzir as desigualdades 
económicas;

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado. A decisão terá por base a 
avaliação do plano de recuperação e 
resiliência e a comunicação com o 
Estado-Membro em causa, incluindo 
possíveis correções. Se a avaliação pela 
Comissão do plano de recuperação e 
resiliência for positiva, essa decisão 



PE655.950v03-00 252/422 RR\1217780PT.docx

PT

em conformidade com o artigo 11.º. estabelece as reformas e os projetos de 
investimento a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 11.º.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 
metas e os objetivos intermédios 
pertinentes, identificados em relação à 
execução do plano de recuperação e 
resiliência;

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver cumprido, na totalidade, na maioria 
ou em parte, as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes, identificados em 
relação à execução do plano de 
recuperação e resiliência;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de dois meses a contar da apresentação da 
proposta pelo Estado-Membro. O 
Estado-Membro em causa pode 
apresentar um outro plano de 
recuperação e resiliência e pode também 
recorrer ao Instrumento de Assistência 
Técnica.
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.ºs 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

Suprimido

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido. 

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de dois meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro 
meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de dois meses a 
contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão.
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente.  A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6.  A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão, o Estado-Membro 
em causa apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.°-A
Estado de direito

1. O financiamento no âmbito do 
mecanismo de resiliência só é possível se 
os Estados-Membros não apresentarem 
deficiências gerais relativamente ao 
Estado de direito. A Comissão deve 
considerar se ocorrem violações do 
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artigo 19.º-A, n.º 2, ou do artigo 19.º-A, 
n.º 3, ao avaliar se os Estados-Membros 
são elegíveis para receber financiamento 
no âmbito do mecanismo de resiliência.
2. Nos casos em que afetem ou sejam 
suscetíveis de afetar os princípios da boa 
gestão financeira ou da proteção dos 
interesses financeiros da União, 
considera-se deficiências gerais 
relativamente ao Estado de direito, 
nomeadamente:
a) O facto de se pôr em risco a 
independência do poder judicial, 
incluindo mediante a imposição de 
restrições à capacidade de exercer 
funções jurisdicionais autónomas através 
da intervenção externa em garantias de 
independência, restringindo sentenças 
proferidas no âmbito da ordem externa, 
revendo arbitrariamente as regras 
relativas à nomeação ou ao mandato do 
pessoal judicial, influenciando o pessoal 
judicial de qualquer forma suscetível de 
comprometer a sua imparcialidade ou 
interferindo com a independência da 
advocacia;
b) O facto de não se prevenir, corrigir 
e sancionar as decisões arbitrárias ou 
ilegais por parte de autoridades públicas, 
incluindo as autoridades com funções 
coercivas; de suspender recursos 
humanos e financeiros de forma a afetar 
o seu correto funcionamento; ou de não 
se conseguir evitar conflitos de interesses;
c) O facto de se limitar a 
disponibilidade e a eficácia dos 
mecanismos de recurso, nomeadamente 
através de regras processuais restritivas; 
de não se executar sentenças; ou de se 
limitar a efetiva investigação, repressão 
ou sanção das infrações à lei;
d) O facto de se pôr em risco a 
capacidade administrativa de um 
Estado-Membro para respeitar as 
obrigações decorrentes da adesão à União 
Europeia, incluindo a capacidade de 
aplicar efetivamente as regras, normas e 
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políticas que constituem o corpo do direito 
da União;
e) Medidas que enfraquecem a 
proteção das comunicações confidenciais 
entre advogado e cliente.
3. Os Estados-Membros que estejam 
sujeitos a um procedimento em 
conformidade com o artigo 7.º do TFUE 
só devem ser elegíveis para receber 25% 
da contribuição financeira determinada 
em conformidade com o artigo 19.º.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6 e a conclusão dos objetivos 
intermédios, das metas e dos indicadores 
conexos individuais. Para o efeito, os 
relatórios trimestrais dos Estados-Membros 
devem ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
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demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

tardar, um mês após a sua receção, os 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados no ato delegado da Comissão, 
em conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro. Nesse caso, a 
Comissão deve estabelecer contacto com o 
Parlamento e com o Conselho para 
determinar de que modo a informação 
expurgada poderá ser disponibilizada ao 
colegislador de forma confidencial.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a complementaridade, a 
sinergia, a coerência e a consistência entre 
os diferentes instrumentos a nível da União 
e a nível nacional e, se for caso disso, a 
nível regional, em especial no que se refere 
a medidas financiadas por fundos da 
União, tanto na fase de planeamento como 
durante a execução;

a) Assegurar a complementaridade, a 
sinergia, a coerência e a consistência entre 
os diferentes instrumentos a nível da União 
e a nível nacional e, se for caso disso, a 
nível regional e local, em especial no que 
se refere a medidas financiadas por fundos 
da União, tanto na fase de planeamento 
como durante a execução;

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Assegurar uma estreita cooperação 
entre os responsáveis pela execução a nível 
da União, nacional e, se for caso disso, a 
nível regional, a fim de atingir os objetivos 
dos instrumentos estabelecidos ao abrigo 
do presente regulamento.

c) Assegurar uma estreita cooperação 
entre os responsáveis pela execução a nível 
da União, nacional e, se for caso disso, a 
nível regional e local, a fim de atingir os 
objetivos dos instrumentos estabelecidos 
ao abrigo do presente regulamento.
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Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Promover a rápida conclusão de 
projetos maduros com um elevado 
potencial em termos de apoio ao 
crescimento, de criação de postos de 
trabalho e de concretização da 
neutralidade carbónica e com um impacto 
positivo duradouro na economia e na 
sociedade;

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Publicar os critérios de avaliação 
para avaliar os projetos de acordo com o 
seu valor acrescentado da União e definir 
as prioridades para a respetiva 
concretização;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar os programas de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros, a 
Comissão deve incentivar e dar prioridade 
a projetos de natureza transfronteiriça e 
que interliguem dois ou mais 
Estados-Membros.
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Relatório semestral

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

1. A Comissão apresenta um relatório 
público semestral ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho sobre a execução do 
mecanismo criado no presente 
regulamento.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório semestral inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório semestral inclui 
também as seguintes informações:

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O volume das receitas afetadas ao 
mecanismo ao abrigo do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no ano 
anterior, discriminado por rubrica 
orçamental; e

a) O volume das receitas afetadas ao 
mecanismo ao abrigo do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no ano 
anterior, discriminado por rubrica 
orçamental e por Estado-Membro; e

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu. Examina também 
em que medida todos os objetivos e ações 
continuam a ser pertinentes.

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos, o valor 
acrescentado europeu, a adequação das 
disposições de condicionalidade, bem 
como a avaliação dos riscos morais. 
Examina também em que medida todos os 
objetivos e ações continuam a ser 
pertinentes.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, colocando 
visivelmente o emblema da União 
juntamente com a referência ao 
«Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência» que apoia as ações, tanto 
fora de linha como em linha, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão realiza ações de 
informação e comunicação sobre os 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e as suas ações e resultados. 
Os recursos financeiros afetados aos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento também contribuem para a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
referidos no artigo 4.º.

2. A Comissão realiza ações de 
informação e comunicação, de forma 
compreensível, com vista a sensibilizar os 
cidadãos, as empresas – em particular, as 
PME – e as administrações públicas sobre 
os recursos financeiros disponibilizados 
através dos instrumentos criados pelo 
presente regulamento e as suas ações e 
resultados. Os recursos financeiros 
afetados aos instrumentos criados pelo 
presente regulamento também contribuem 
para a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União, na medida 
em que estejam relacionadas com os 
objetivos referidos no artigo 4.º.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao promover as ações e os seus 
resultados, os beneficiários do 
financiamento da União devem envolver 
os deputados ao Parlamento Europeu 
provenientes da mesma região que os 
beneficiários.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Suprimido

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Alteração 75
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para esse efeito, tem em conta os seguintes 

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para a transição para uma economia 
circular digital e neutra em carbono, e, 
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critérios: para esse efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Alteração 76

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam;

(b) se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição para uma economia circular 
digital e neutra em carbono e para 
responder aos desafios que dela resultam;

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se o plano contribui para os 
objetivos de alcançar a igualdade de 
género e de reduzir as desigualdades 
económicas;

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 

(d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise, fortalecer o 
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para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

turismo e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas destinadas a 
reforçar as infraestruturas e a melhorar a 
conectividade e os transportes;

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – 
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— o plano de recuperação e resiliência 
constitui uma resposta global e adequada à 
situação económica e social do 
Estado-Membro em causa.

— o plano de recuperação e resiliência 
constitui uma resposta global e adequada à 
situação económica, ambiental e social do 
Estado-Membro em causa.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
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resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

resposta adequada à situação económica, 
ambiental e social do Estado-Membro em 
causa.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa.

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à situação 
económica, ambiental e social do 
Estado-Membro em causa.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica, 
ambiental e social do Estado-Membro 
em causa.

Alteração 84



PE655.950v03-00 266/422 RR\1217780PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam.

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição para uma economia circular 
digital e neutra em carbono e para o 
desenvolvimento de infraestruturas 
sustentáveis e resilientes ou para dar 
resposta aos desafios que daí resultam.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial e a sua infraestrutura;
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PARECER DA COMISSÃO DO CONTROLO ORÇAMENTAL

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Relatora de parecer: Monika Hohlmeier

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência é um instrumento único que visa dar resposta a 
um choque sem precedentes na UE, causado pela pandemia de COVID-19. Para os cidadãos 
da UE, demonstra de forma concreta que a UE é solidária para com os mais afetados pela 
pandemia e trabalha em prol de um futuro melhor e mais robusto. No entanto, a presente 
proposta é insuficiente no que toca à proteção dos interesses financeiros da UE, o que pode 
provocar uma erosão da confiança dos cidadãos da UE. As propostas da Comissão do 
Controlo Orçamental visam colmatar estas lacunas, fazendo referência à importância do 
Estado de Direito, abordando a questão das irregularidades e da fraude e dando maior ênfase à 
boa gestão financeira.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a terem em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
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União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas de 
apoio ao crescimento e os investimentos 
sustentáveis destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento faz 
parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 

(5) A execução de reformas de apoio 
ao crescimento que contribuam para 
alcançar um elevado grau de resiliência das 
economias nacionais, reforçar a capacidade 
de ajustamento e desbloquear o potencial 
de crescimento faz parte das prioridades 
políticas da União. São, por conseguinte, 
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colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida.

fundamentais para colocar a recuperação 
numa trajetória sustentável e apoiar o 
processo de convergência económica e 
social ascendente. Esta necessidade é ainda 
mais premente no rescaldo da crise 
pandémica, a fim de preparar o caminho 
para uma recuperação rápida.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento 
sustentável é frequentemente reduzido de 
forma drástica durante as crises. No 
entanto, é essencial apoiar o investimento 
nesta situação específica, a fim de acelerar 
a recuperação e reforçar o potencial de 
crescimento a longo prazo. O investimento 
em tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Tanto a resiliência como a 
recuperação devem ser alcançadas 
através do financiamento de seis domínios 
de intervenção importantes, 
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nomeadamente a transição ecológica, a 
transformação digital, a coesão e a 
convergência económicas, a 
produtividade e a competitividade, a 
coesão e a convergência sociais, a 
resiliência institucional e medidas que 
garantam que a próxima geração de 
europeus não se torne uma «geração 
lockdown».

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Reformas e investimentos que 
visem aumentar a coesão e a 
convergência económicas e a 
produtividade nas pequenas e médias 
empresas (PME), reforçar o mercado 
único, a competitividade, a coesão social e 
combater a pobreza revestem-se da maior 
importância para a recuperação das 
nossas economias, não deixando ninguém 
para trás.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos dos 
Estados-Membros em resposta aos desafios 
identificados no âmbito do Semestre 
Europeu e com o objetivo de ter um 
impacto duradouro na produtividade e na 
resiliência da economia dos 
Estados-Membros.

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas de apoio ao crescimento e de 
investimentos públicos sustentáveis dos 
Estados-Membros em resposta aos desafios 
identificados no âmbito do Semestre 
Europeu e com o objetivo de ter um 
impacto duradouro na produtividade e na 
resiliência da economia dos 
Estados-Membros.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas de 
apoio ao crescimento e dos investimentos 
públicos sustentáveis conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas. O 
mecanismo deve ter caráter temporário e 
limitar-se a combater os efeitos adversos 
da pandemia.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos afetados nesse regulamento, 
as medidas de recuperação e resiliência 
adotadas no âmbito do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ser 
executadas para fazer face ao impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19. Esses 
recursos adicionais devem ser utilizados de 

(10) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos afetados nesse regulamento, 
as medidas de recuperação e resiliência 
adotadas no âmbito do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ser 
executadas para fazer face ao impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19. Esses 
recursos adicionais devem ser utilizados de 
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forma a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI].

forma a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI]. No 
termo do prazo, todos os fundos não 
afetados e anulados devem ser reafetados 
a outros fundos que beneficiem os 
objetivos climáticos e sociais europeus da 
Comissão.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo deve funcionar em 
sinergia e complementaridade com o 
programa InvestEU, permitindo aos 
Estados-Membros afetar nos seus planos 
de recuperação e resiliência um montante 
a ser disponibilizado através do InvestEU 
para apoiar a solvência das empresas 
estabelecidas nos Estados-Membros e as 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação das mesmas.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos. O mecanismo só 



RR\1217780PT.docx 275/422 PE655.950v03-00

PT

os objetivos climáticos. deve financiar projetos que respeitem o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente».

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial, bem como a redução do 
fosso existente ao nível das 
infraestruturas. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo para a convergência 
económica e social ascendente e 
restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego e promovendo o crescimento 
sustentável. As ações apoiadas devem ter 
um claro valor acrescentado à escala 
europeia.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os recursos do mecanismo, no 
quadro do Instrumento de Recuperação 
(Next Generation EU), devem ser 
acompanhados de um plano de reembolso 
claro e credível. O reembolso deve ser 
feito através de recursos próprios 
adicionais que devem estar disponíveis no 
decurso do próximo QFP.



PE655.950v03-00 276/422 RR\1217780PT.docx

PT

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A fim de maximizar o objetivo de 
adicionalidade do mecanismo e, por 
conseguinte, aumentar o seu valor 
acrescentado europeu, devem ser elegíveis 
as medidas que tenham início a partir de 
1 de fevereiro de 2020 e estejam 
relacionadas com a atenuação do impacto 
económico e social da crise da COVID-19.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O objetivo específico do 
mecanismo deve consistir em prestar apoio 
financeiro com vista a atingir as metas e os 
objetivos intermédios das reformas e dos 
investimentos estabelecidos nos planos de 
recuperação e resiliência. Este objetivo 
específico deve ser prosseguido em estreita 
cooperação com os Estados-Membros em 
causa.

(15) O objetivo específico do 
mecanismo deve consistir em prestar apoio 
financeiro desembolsado em parcelas com 
vista a atingir as metas e os objetivos 
intermédios claros das reformas de apoio 
ao crescimento e dos investimentos 
sustentáveis estabelecidos nos planos de 
recuperação e resiliência. Este objetivo 
específico deve ser prosseguido em estreita 
cooperação com os Estados-Membros em 
causa.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As operações apoiadas pelo 
mecanismo devem respeitar os valores da 
União consagrados no artigo 2.º do TUE. 
A Comissão deve adotar medidas de 
controlo ex post para verificar que 
nenhuma operação financiada pelo 
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mecanismo tem um objetivo incompatível 
com esses valores e, se necessário, efetuar 
correções financeiras para excluir do 
financiamento da União as despesas não 
conformes com o artigo 2.º do TUE.

Justificação

A presente alteração é complementar, mas diferente das alterações que vinculam o MRR ao 
mecanismo de defesa do Estado de direito. O cumprimento dos valores da UE por cada 
projeto financiado pelo mecanismo é uma necessidade absoluta, mesmo nos 
Estados-Membros em que os mecanismos de defesa do Estado de direito não apresentam 
geralmente deficiências. Os controlos ex post devem, por conseguinte, ser aplicados de forma 
mais pormenorizada do que o previsto pelo mecanismo de defesa do Estado de direito.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O mecanismo não deve apoiar 
projetos que façam parte dos planos 
estratégicos de investimento de países 
terceiros nem despesas orçamentais 
nacionais regulares.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
de apoio ao crescimento e de projetos de 
investimento público sustentáveis através 
de um plano coerente de recuperação e 
resiliência. O plano de recuperação e 
resiliência deve ser alinhado com os 
desafios e as prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 



PE655.950v03-00 278/422 RR\1217780PT.docx

PT

Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente.

do Semestre Europeu, com os programas 
nacionais de reformas, com os planos 
nacionais em matéria de energia e clima, 
com os planos de transição justa e com os 
acordos de parceria e programas 
operacionais adotados ao abrigo dos fundos 
da União. A fim de promover ações que se 
enquadrem nas prioridades do Pacto 
Ecológico Europeu e da Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) As autoridades locais e regionais, 
as quais estão mais próximas dos seus 
cidadãos e têm uma experiência em 
primeira mão em relação às necessidades 
e problemas das comunidades e 
economias locais, desempenham um papel 
crucial na recuperação económica e 
social. Tendo isto em conta, devem 
participar ativamente no planeamento e 
na execução deste mecanismo, 
nomeadamente na elaboração dos planos 
de recuperação e resiliência, assim como 
na gestão dos projetos ao abrigo do 
mecanismo. A fim de tirar o máximo 
partido do potencial das autoridades 
locais e regionais para a consecução da 
recuperação e da resiliência, deve ser-lhes 
consagrada uma parte significativa dos 
recursos do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência e disponibilizado, para o 
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efeito, um acesso direto a essas fontes.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) Nos Estados-Membros em que a 
União determine a existência de 
deficiências generalizadas do Estado de 
direito e decida posteriormente suspender 
a transferência de fundos da União para o 
governo desse Estado-Membro, o Fundo 
de Recuperação e Resiliência deve ser 
colocado à disposição dos órgãos de poder 
regionais e locais, das empresas e das 
organizações da sociedade civil, mediante 
gestão direta pela Comissão, para os 
projetos por eles definidos e executados.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas de apoio ao crescimento e os 
investimentos sustentáveis incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita, na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro e na contração do PIB no 
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período 2019-2020.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas de apoio 
ao crescimento e investimentos 
sustentáveis pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados nas últimas 
recomendações específicas por país 
dirigidas ao Estado-Membro em causa ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão ou nas 
informações analíticas sobre o 
Estado-Membro em causa elaboradas 
pelos serviços da Comissão no contexto do 
Semestre Europeu, devendo ser prestada 
especial atenção às recomendações 
pertinentes para a área do euro aprovadas 
pelo Conselho no caso dos países da área 
do euro. Deve ser procurada e concretizada 
uma cooperação estreita entre a Comissão 
e os Estados-Membros durante todo o 
processo.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de permitir às autoridades 
competentes da União perceber de que 
forma o Estado-Membro tenciona 
implementar o plano de recuperação e 
resiliência e proporcionar transparência e 
responsabilização, o plano deve 
especificar quais as autoridades nacionais 
envolvidas na execução do projeto e qual 
será o orçamento atribuído a cada 
autoridade. É igualmente necessário 
especificar, no plano de recuperação e 
resiliência, se e de que forma o apoio 
financeiro do mecanismo será combinado 
com outros fundos nacionais e/ou da 
União relevantes.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo e, por 
conseguinte, avaliará a conformidade e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa, e avaliará se o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro é suscetível de contribuir 
para enfrentar de forma eficaz os desafios 
identificados na última recomendação 
específica por país pertinente, incluindo os 
considerandos, dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes no âmbito do 
Semestre Europeu, como os programas 
nacionais de reformas, ou nas 
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para as transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

informações analíticas sobre o 
Estado-Membro em causa elaboradas 
pelos serviços da Comissão no contexto do 
Semestre Europeu; no caso dos países da 
área do euro, deve ser prestada especial 
atenção às recomendações pertinentes 
para a área do euro aprovadas pelo 
Conselho; se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano salvaguarda a consistência, 
coerência, complementaridade e sinergia 
entre as fontes de financiamento em curso 
da União; se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas de apoio ao 
crescimento e de projetos de investimento 
público sustentável que representem ações 
coerentes; e se as disposições propostas 
pelo Estado-Membro em causa são 
suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios claros propostos, 
bem como os indicadores conexos. O apoio 
ao abrigo do mecanismo deve ser 
disponibilizado em parcelas que estejam 
associadas a objetivos intermédios 
claramente definidos. Uma vez atingidos 
estes objetivos, a parcela seguinte deve ser 
paga.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A fim de assegurar a apropriação 
nacional, é conveniente melhorar a 
ligação dos desembolsos ao abrigo do 
mecanismo com os desafios identificados 
nas recomendações específicas por país, 
bem como o acompanhamento dos 
progressos realizados na aplicação das 
reformas de apoio ao crescimento e dos 
investimentos sustentáveis.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas de apoio ao 
crescimento e a investimentos sustentáveis 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios claros 
adicionais. A fim de assegurar a 
antecipação de recursos, os 
Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
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o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
4,7 % do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
4,7 % do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Por razões de eficiência e 
simplificação da gestão financeira do 
instrumento, o apoio financeiro da União 
aos planos de recuperação e resiliência 
deve assumir a forma de um financiamento 
baseado na obtenção de resultados medidos 
por referência às metas e aos objetivos 
intermédios indicados nos planos de 
recuperação e resiliência aprovados. Para o 
efeito, o apoio adicional sob a forma de 
empréstimos deve estar associado às metas 
e aos objetivos intermédios adicionais em 
comparação com os relevantes para o apoio 
financeiro (ou seja, o apoio não 
reembolsável).

(31) Por razões de eficiência e 
simplificação da gestão financeira do 
instrumento, o apoio financeiro da União 
aos planos de recuperação e resiliência 
deve assumir a forma de um financiamento 
baseado na obtenção de resultados medidos 
por referência às metas e aos objetivos 
intermédios claros indicados nos planos de 
recuperação e resiliência aprovados. Para o 
efeito, o apoio adicional sob a forma de 
empréstimos deve estar associado às metas 
e aos objetivos intermédios adicionais em 
comparação com os relevantes para o apoio 
financeiro (ou seja, o apoio não 
reembolsável).

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Os Estados-Membros devem 
informar nos seus relatórios anuais de 
execução sobre a boa gestão financeira. 
Por conseguinte, devem ser formulados 
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requisitos específicos.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) Devem ser formulados requisitos 
específicos relativos à comunicação de 
informações sobre a boa gestão financeira 
para que os Estados-Membros transmitam 
informações sobre o relatório anual de 
execução.

Justificação

O considerando 32 prevê a boa gestão financeira para o funcionamento do mecanismo, mas 
não impõe quaisquer requisitos aos Estados-Membros e aos beneficiários do mecanismo. Por 
conseguinte, deve ser introduzido um requisito de comunicação de informações sobre a 
aplicação do mecanismo no que se refere à boa gestão financeira.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os 
Estados-Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. A 
autoridade nacional deve realizar um 
exercício obrigatório do dever de 
diligência em relação a todos os 
requerentes do mecanismo, a fim de 
reduzir o risco de utilização indevida dos 
fundos e de conflitos de interesses. Para 
garantir a previsibilidade, os 
Estados-Membros devem apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
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resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência, através do sistema digital de 
prestação de informações sobre o 
desempenho, que deve ser desenvolvido 
pela Comissão. Os dados do sistema de 
prestação de informações sobre o 
desempenho devem permitir uma 
preparação eficiente dos relatórios de 
desempenho sobre o cumprimento das 
metas e dos objetivos intermédios. Esses 
relatórios elaborados pelos 
Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) A fim de analisar o respeito pelos 
princípios da boa gestão financeira, a 
Comissão deve desenvolver ou adaptar os 
sistemas informáticos existentes para 
criar um sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho. Este 
sistema digital deve ser utilizado pelas 
autoridades da União e dos 
Estados-Membros envolvidas na 
aplicação do Mecanismo para 
acompanhar o desempenho e, através de 
uma análise informática, prevenir e 
detetar irregularidades e fraudes. Para o 
efeito, o sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho deve 
conter informações sobre a propriedade 
efetiva dos operadores económicos que 
recebem apoio ao abrigo do mecanismo. A 
Comissão deve assegurar que o novo 
sistema não represente um encargo 
administrativo adicional para a 
autoridade que presta as informações, 
nem exija dados já disponibilizados pela 
autoridade.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-B) O Tribunal de Contas Europeu 
sublinhou em várias ocasiões que regras 
complexas podem dar origem a erros e 
fraudes. É, por isso, importante ter em 
conta que a preparação em simultâneo de 
planos de recuperação e resiliência, de 
programas operacionais e de programas 
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nacionais de reforma pode ser 
problemática para os Estados-Membros. 
Por conseguinte, a Comissão deve, na 
medida do possível, introduzir 
procedimentos simples para os planos de 
recuperação e de resiliência e para os 
pedidos de pagamentos.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 33-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-C) A fim de analisar o respeito pelos 
princípios da boa gestão financeira, a 
Comissão deve desenvolver ou adaptar os 
sistemas informáticos existentes para 
criar um sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho. Este 
sistema digital deve ser utilizado pelas 
autoridades da União e dos 
Estados-Membros envolvidas na 
aplicação do mecanismo para 
acompanhar o desempenho e, através de 
uma análise informática, prevenir e 
detetar irregularidades e fraudes. Para o 
efeito, o sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho deve 
conter informações sobre a propriedade 
efetiva dos operadores económicos que 
recebem apoio ao abrigo do mecanismo.

Justificação

O sistema de prestação de informações sobre o desempenho, proposto pela Comissão no 
artigo 23.º, n.º 2, deve ser utilizado para centralizar todos os dados de acompanhamento do 
desempenho, incluindo dados que possam ser utilizados para detetar e prevenir 
irregularidades e fraudes.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão, assim como os 
relatórios apresentados pelos 
Estados-Membros, devem ser 
comunicados simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, e as atividades de 
comunicação devem ser levadas a cabo 
pela Comissão, conforme adequado. A 
Comissão deve assegurar a visibilidade 
das despesas no âmbito do mecanismo, 
indicando que os projetos apoiados devem 
ser claramente identificados como 
«Iniciativa de Recuperação da UE».

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que as atividades de 
comunicação, em particular no que se 
refere à obrigação de dar visibilidade ao 
apoio prestado no âmbito do mecanismo, 
sejam devidamente divulgadas a um nível 
regional e local adequado, numa 
multiplicidade de mercados e de forma 
não discriminatória.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
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Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos excessivos, em particular 
para os Estados-Membros e os 
destinatários finais. Estes requisitos 
devem incluir, se for caso disso, 
indicadores relevantes, claros e 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno. Para o 
efeito deve ser criado um painel de 
avaliação específico no âmbito do 
semestre Europeu. As despesas no âmbito 
do mecanismo devem ser objeto de um 
procedimento de quitação pelo 
Parlamento Europeu. Para o efeito deve 
ser criado um painel de avaliação 
específico.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório semestral ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, no quadro do 
pacote de apresentação integrada de 
relatórios financeiros e de prestação de 
contas, que seja sujeito ao procedimento 
de quitação do Parlamento Europeu em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro, como parte do relatório de 
quitação da Comissão, num capítulo 
distinto. Para efeitos de boa gestão 
financeira e de coordenação com o 
processo de quitação, o segundo relatório 
semestral deve ser apresentado, o mais 
tardar, em novembro do ano n +1. Este 
relatório deve incluir informações sobre os 
progressos realizados pelos 
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Estados-Membros no âmbito dos planos de 
recuperação e resiliência aprovados; deve 
também incluir informações sobre o 
volume das receitas afetadas ao mecanismo 
ao abrigo do Instrumento de Recuperação 
da União Europeia no ano anterior, 
discriminadas por rubrica orçamental, e a 
contribuição dos montantes mobilizados 
através do Instrumento de Recuperação da 
União Europeia para a realização dos 
objetivos do mecanismo, a lista completa 
dos beneficiários finais do mecanismo, em 
plena conformidade com o Regulamento 
sobre a Proteção de Dados, e o objetivo de 
cada operação financiada, no todo ou em 
parte, pelo mecanismo.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente, visando o cumprimento dos 
objetivos do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, a eficiência na 
utilização de seus recursos e seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, analisar o 
impacto dos instrumentos a longo prazo.

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente da gestão administrativa e 
financeira correta do mecanismo, do 
cumprimento dos objetivos do mecanismo 
tal como estabelecidos pelo presente 
regulamento, da eficiência na utilização 
dos seus recursos e do seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento ou de alterações aos 
procedimentos nacionais. Uma avaliação 
ex post independente deve, além disso, 
analisar o impacto dos instrumentos a 
longo prazo.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e (39) Os planos de recuperação e 
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resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos pela 
Comissão por meio de um ato de 
execução. A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 

resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos por meio 
de atos delegados. O poder de adotar atos 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) relativos à adoção dos 
planos de recuperação e resiliência e ao 
pagamento do apoio financeiro após o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios pertinentes claros deve ser 
delegado na Comissão. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre Legislar Melhor, 
de 13 de abril de 2016. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratam da preparação dos atos delegados. 
Após a adoção de um ato delegado, o 
Estado-Membro em causa e a Comissão 
devem poder chegar a acordo sobre 
determinadas disposições operacionais de 
natureza técnica, que especifiquem aspetos 
da execução relacionados com prazos, 
indicadores para as metas e objetivos 
intermédios, e acesso aos dados 
subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
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orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão 
financeira rigorosa e eficaz do 
financiamento da UE.

322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio, os controlos e 
equilíbrios democráticos, um sistema 
judicial independente, o pluralismo e a 
liberdade dos meios de comunicação 
social são condições prévias essenciais 
para uma gestão financeira rigorosa e 
eficaz do financiamento da UE e para o 
combate à fraude e à corrupção.

__________________ __________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Justificação

Esta alteração está em consonância com a alteração 30 do projeto de relatório das comissões 
BUDG e ECON sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Os interesses financeiros da União 
devem ser protegidos de acordo com os 
princípios gerais consagrados nos 
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Tratados da União, em especial os valores 
constantes do artigo 2.º do TUE. O 
respeito pelo Estado de direito é uma 
condição prévia para receber apoio ao 
abrigo do mecanismo e a Comissão fica 
habilitada a iniciar a suspensão das 
dotações de autorização ou de pagamento 
aos Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo em caso de deficiências 
generalizadas relativas ao Estado de 
direito, sempre que afetem ou sejam 
suscetíveis de afetar os princípios da boa 
gestão financeira ou da proteção dos 
interesses financeiros da União. O 
procedimento para proceder à suspensão 
do financiamento ao abrigo do 
mecanismo só deve ser bloqueado se uma 
maioria qualificada no Conselho ou uma 
maioria do Parlamento se lhe opuser tal 
como estabelecido na [proposta da 
Comissão relativa a um regulamento 
sobre a proteção do orçamento da União 
em caso de deficiências generalizadas no 
que diz respeito ao Estado de Direito nos 
Estados-Membros (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)]. Se as deficiências 
generalizadas relativamente ao 
mecanismo do Estado de direito da 
[proposta da Comissão relativa a um 
regulamento sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de Direito nos 
Estados-Membros (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)] persistirem num 
Estado-Membro, esse Estado-Membro 
não receberá apoio financeiro ao abrigo 
do mecanismo.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 

(40) Para fins de auditoria externa e de 
quitação, as condições aplicáveis ao 
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(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho16, os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas17, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, comunicação, correção e 
investigação de irregularidades e de 
fraudes, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da imposição de sanções 
administrativas. Em especial, nos termos 
do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 e o Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
investigações administrativas, incluindo 
verificações e inspeções no local no intuito 
de verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que prejudiquem os interesses 
financeiros da União. Em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2017/1939, a 
Procuradoria Europeia (EPPO) pode 
investigar e instaurar ações penais em 
casos de fraude e outras infrações penais 
lesivas dos interesses financeiros da União, 
tal como estabelece a Diretiva (UE) 
2017/1371 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Nos termos do Regulamento 
Financeiro, qualquer pessoa ou entidade 
que receba fundos da União deve cooperar 
plenamente na proteção dos interesses 
financeiros da União, conceder os direitos 
e o acesso necessários à Comissão, ao 
OLAF, à Procuradoria Europeia e ao 
Tribunal de Contas Europeu, bem como 
assegurar que quaisquer terceiros 
envolvidos na execução dos fundos da 
União concedam direitos equivalentes à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu.

exercício de poderes pelo Tribunal de 
Contas, pelo Organismo Europeu de Luta 
Antifraude, pela Procuradoria Europeia, 
bem como o processo de quitação 
aplicável devem ser estabelecidos em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro, o Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/104613-A do Parlamento 
Europeu e do Conselho, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho16, os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas17, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, comunicação, correção e 
investigação de irregularidades e de 
fraudes, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da imposição de sanções 
administrativas. Em especial, nos termos 
do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 e o Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
investigações administrativas, incluindo 
verificações e inspeções no local no intuito 
de verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que prejudiquem os interesses 
financeiros da União. Em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2017/1939, a 
Procuradoria Europeia (EPPO) pode 
investigar e instaurar ações penais em 
casos de fraude e outras infrações penais 
lesivas dos interesses financeiros da União, 
tal como estabelece a Diretiva (UE) 
2017/1371 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Nos termos do Regulamento 
Financeiro, qualquer pessoa ou entidade 
que receba fundos da União deve 
comunicar qualquer suspeita de 
irregularidades ou fraude e cooperar 
plenamente na proteção dos interesses 
financeiros da União, conceder os direitos 
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e o acesso necessários à Comissão, ao 
OLAF, à Procuradoria Europeia e ao 
Tribunal de Contas Europeu, bem como 
assegurar que quaisquer terceiros 
envolvidos na execução dos fundos da 
União concedam direitos equivalentes à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu. 
Para a deteção e comunicação de 
irregularidades e fraude, a Comissão deve 
desenvolver e/ou adaptar os sistemas 
informáticos existentes para criar um 
sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho para 
utilização pelas autoridades nacionais e 
europeias envolvidas na implementação 
do apoio e na investigação de qualquer 
suspeita de irregularidades, fraude ou 
corrupção ao abrigo do mecanismo. Os 
órgãos de investigação europeus devem 
ter acesso pleno e direto ao sistema digital 
de comunicação de informações sobre o 
desempenho.

__________________ __________________
13-A Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União (JO L 193 de 
30.7.2018, p. 1/222).

14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p.1).

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p.1).

16 Regulamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 

16 Regulamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
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relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2).

relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2).

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(«EPPO») (JO L 283 de 31.10.2017, p.1).

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(«EPPO») (JO L 283 de 31.10.2017, p.1).

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(o «mecanismo»).

O presente regulamento cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(o «mecanismo») enquanto instrumento 
temporário destinado a abordar as 
consequências e os efeitos adversos da 
pandemia de COVID-19 na União.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Valor acrescentado europeu», 
para efeitos do presente regulamento, o 
valor resultante da intervenção da União, 
que é complementar ao valor (pode 
resultar de diferentes fatores, como, por 
exemplo, ganhos de coordenação, 
segurança jurídica, maior eficácia ou 
complementaridades) que, de outro modo, 
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teria sido criado pelos Estados-Membros 
individualmente;
«Plano nacional de recuperação e 
resiliência» (a seguir designado por 
«plano nacional»), o plano quadrienal, 
composto por medidas individuais de 
reforma e de investimento, a elaborar e 
apresentar por cada Estado-Membro para 
efeitos de afetação de apoio financeiro 
aos Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. «Adicionalidade», para efeitos do 
presente regulamento, o cumprimento do 
requisito de adicionalidade estabelecido 
no artigo 209.º, n.º 2, alínea b) do 
Regulamento Financeiro, e, quando 
aplicável, a maximização do investimento 
privado em conformidade com o artigo 
209.º, n.º 2, alínea d) do Regulamento 
Financeiro.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 

 O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção com um valor acrescentado 
europeu claro relacionados com o 
mercado único, a coesão económica, social 
e territorial, as transições ecológica e 
digital, a saúde, a competitividade, a 
resiliência, a produtividade, a educação e 
as competências, a investigação e a 
inovação, o crescimento inteligente, 
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estabilidade dos sistemas financeiros. sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento, a redução do défice de 
infraestruturas e a estabilidade dos 
sistemas financeiros.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 3 –  parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento proporciona uma 
abordagem integrada para a recuperação 
eficaz e uniforme da União e refere-se aos 
seguintes domínios de intervenção 
prioritários europeus:
- a transição ecológica no contexto do 
Pacto Ecológico, dos objetivos climáticos 
atualizados da União para 2030 e do 
objetivo da neutralidade climática da UE 
até 2050, respeitando do princípio de «não 
prejudicar»;
- a transformação digital no contexto da 
Agenda Digital;
- a coesão económica, produtividade e 
competitividade, no contexto da estratégia 
industrial e da estratégia para as PME;
- a coesão social no contexto do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais;
- a resiliência institucional, tendo em vista 
aumentar a capacidade de reação em 
situações de crise;
- as políticas do instrumento Next 
Generation EU, no contexto da Agenda de 
Competências para a Europa, da 
Garantia para a Juventude e da Garantia 
para a Infância.
A fim de respeitar o princípio de «não 
prejudicar», o mecanismo não concederá 
apoio financeiro às atividades excluídas 
definidas no ponto B do anexo V da 
proposta de Regulamento do Parlamento 
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Europeu e do Conselho que cria o 
programa InvestEU.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da concentração nos 
domínios de intervenção prioritários 
europeus e tendo em vista a melhoria da 
resiliência, da capacidade de ajustamento e 
da preparação de todos os 
Estados-Membros para situações de crise, 
atenuar o impacto social, de género e 
económico da crise, combatendo ao 
mesmo tempo as desigualdades sociais, e 
apoiar a transformação ecológica em prol 
dos objetivos climáticos e ambientais da 
União, incluindo o objetivo climático 
nacional e da União para 2030, e a 
transição digital aberta, contribuindo 
assim para a convergência económica e 
social ascendente, para restaurar o 
potencial de crescimento sustentável das 
economias da União, favorecer a criação de 
emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19, garantir a transformação em 
prol de uma economia dos cuidados, 
proteger os níveis de investimentos 
públicos, promover o crescimento 
sustentável e gerar valor acrescentado 
europeu para que ninguém seja deixado 
para trás.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 2. Para atingir este objetivo geral, o 
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objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios claros das 
reformas de apoio ao crescimento e dos 
investimentos sustentáveis estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos devem conferir valor 
acrescentado europeu e deve ser dada 
prioridade aos projetos transfronteiriços 
ou aos projetos que, devido a efeitos 
colaterais, gerem valor acrescentado 
europeu em mais do que um 
Estado-Membro ou região.
As reformas e os investimentos iniciados 
pelos Estados-Membros após 15 de março 
de 2020 (medidas de combate à crise do 
coronavírus) são elegíveis no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência.
O mecanismo não deve ser contrário aos 
interesses estratégicos e económicos da 
União. A este respeito, não deve ser 
concedido apoio a projetos que façam 
parte dos planos de investimento 
estratégico de países terceiros.
O mecanismo não deve substituir as 
despesas orçamentais nacionais 
regulares.
O mecanismo não deve financiar projetos 
prejudiciais ao mercado único ou 
suscetíveis de contribuir para a sua 
fragmentação.
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Respeito dos valores europeus e promoção 

da não discriminação
1. As operações apoiadas pelo 
mecanismo devem respeitar os valores da 
União Europeia consagrados no artigo 2.º 
do TUE.
2. Os Estados-Membros e a 
Comissão tomam as medidas adequadas 
para evitar qualquer discriminação em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, eficiência, idade ou 
orientação sexual, ao prepararem e 
executarem os seus planos de recuperação 
e resiliência.
3. A Comissão adota medidas de 
controlo ex post para verificar que 
nenhum projeto, organização ou entidade 
com um objetivo incompatível com os 
valores da União, incluindo os que sejam 
contrários ao princípio da não 
discriminação, tenha beneficiado de 
financiamento ao abrigo do mecanismo.
4. Em conformidade com o 
artigo 101.º, n.º 8, do Regulamento 
Financeiro, a Comissão está habilitada a 
aplicar correções financeiras, se for caso 
disso, mediante a anulação de uma parte 
da contribuição da União para o plano de 
recuperação e resiliência de um 
Estado-Membro e a recuperação junto do 
Estado-Membro de fundos já 
desembolsados, a fim de excluir do 
financiamento da União as despesas 
efetuadas em infração do direito 
aplicável.

Justificação

A presente alteração é complementar, mas diferente das alterações que vinculam o MRR ao 
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mecanismo de defesa do Estado de direito. O cumprimento dos valores da UE por cada 
projeto financiado pelo mecanismo é uma necessidade absoluta, mesmo nos 
Estados-Membros em que os mecanismos de defesa do Estado de direito não apresentam 
geralmente deficiências. Os controlos ex post devem, por conseguinte, ser aplicados de forma 
mais pormenorizada do que o previsto pelo mecanismo de defesa do Estado de direito.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 5 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos.

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas de apoio ao 
crescimento e dos investimentos 
sustentáveis.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Projetos de interesse europeu comum

O montante especificado no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b-A) deve ser utilizado para 
financiar projetos de interesse europeu 
comum que tenham uma cobertura 
europeia com uma contribuição 
significativa para a transição ecológica e 
digital e para a recuperação económica 
no rescaldo da crise da COVID-19. Os 
projetos de interesse europeu comum 
devem ser introduzidos pela Comissão por 
meio de atos delegados que especifiquem 
os Estados-Membros participantes, os 
montantes, as metas e objetivos 
intermédios e os projetos prioritários/tipos 
de projetos. Os projetos de interesse 
europeu comum são os seguintes:
- Turismo sustentável
-  Indústria aeronáutica
- Navegabilidade interior
- Sistema Europeu de Gestão do Tráfego 
Ferroviário nos corredores europeus de 
transporte de mercadorias
- Ligações energéticas transfronteiriças

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo. A Comissão deve executar 
esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo. A Comissão deve executar 
esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa e 
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benefício do Estado-Membro em causa. estar sujeitos aos mesmos requisitos no 
que respeita à boa gestão financeira do 
que os fundos iniciais.

Justificação

Os recursos não utilizados no âmbito da gestão partilhada podem ser canalizados para o 
mecanismo. Nos termos da proposta, os requisitos de execução são mais favoráveis ao 
mecanismo do que aos fundos iniciais, o que pode ter um efeito adverso nos fundos em gestão 
partilhada.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 6 –  parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O montante não utilizado pendente ao 
abrigo do mecanismo deve ser transferido 
para uma reserva orçamental que poderá 
ser utilizada para reforçar os programas 
da União em regime de gestão direta nas 
áreas da investigação e da inovação 
(Horizonte Europa), da educação 
(Erasmus+), das infraestruturas 
(Mecanismo Interligar a Europa), da 
digitalização (Europa Digital) e da gestão 
das fronteiras (Fundo de Gestão 
Integrada das Fronteiras). A reserva 
orçamental só deverá ser libertada na 
totalidade ou em parte depois de a 
Comissão ter concluído que os programas 
indicados no primeiro parágrafo não 
podem alcançar os objetivos definidos na 
respetiva legislação, sem um aumento de 
financiamento. A reserva orçamental e as 
posteriores transferências devem cumprir 
as regras previstas no Regulamento 
Financeiro e devem ser sujeitas à 
aprovação do Parlamento e do Conselho. 
O montante ainda constante na reserva 
orçamental em 31 de dezembro de 2027 
deve ser utilizado na totalidade para o 
reembolso do financiamento obtido pela 
Comissão para efeitos de financiamento 
do mecanismo.



PE655.950v03-00 306/422 RR\1217780PT.docx

PT

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Utilização do mecanismo por intermédio 

do InvestEU ou combinado com este
1. Em conformidade com os 
requisitos previstos no presente artigo, os 
Estados-Membros podem afetar, numa 
base voluntária, no plano de recuperação 
e resiliência, o montante a conceder 
através do InvestEU. O montante a 
conceder através do InvestEU pode ser 
utilizado para apoiar a solvência das 
empresas estabelecidas nos 
Estados-Membros em causa. O plano de 
recuperação e resiliência deve incluir 
uma justificação para o acionamento das 
garantias orçamentais do InvestEU. No 
respeitante às dotações mencionadas no 
primeiro parágrafo, no caso das 
atividades previstas no acordo de 
contribuição referido no artigo [9.º] do 
[Regulamento InvestEU], os 
Estados-Membros podem transferir parte 
dos recursos previstos no artigo 5.º, n.º 2, 
para o Fundo InvestEU, para a 
assistência InvestEU correspondente.
2. Os pedidos de alteração de planos 
de recuperação e resiliência previstos no 
artigo 18.º só podem identificar recursos 
de exercícios futuros.
3. O montante previsto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, deve ser utilizado 
para aprovisionamento da parte da 
garantia da UE ao abrigo do 
compartimento do Estado-Membro.
4. Se, conforme estabelecido no 
artigo [9.º] do [Regulamento InvestEU], o 
acordo de contribuição não tiver sido 
celebrado [até 31 de dezembro de 2021], 
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no montante a que se refere o n.º 1, o 
Estado-Membro deve apresentar um 
pedido de alteração do plano de 
recuperação e resiliência em 
conformidade com o artigo 18.º, para 
utilizar o montante correspondente. O 
acordo de contribuição relativo a um 
montante referido no n.º 1, afetado no 
âmbito de um pedido de alteração do 
plano de recuperação e resiliência, deve 
ser celebrado em simultâneo com a 
adoção da decisão que altera o plano.
5. Quando um acordo de garantia, 
como definido no artigo [9.º] do 
[Regulamento InvestEU], não tenha sido 
celebrado no prazo de [nove] meses a 
contar da aprovação do acordo de 
contribuição, os respetivos montantes 
devem ser transferidos de volta para o 
mecanismo e o Estado-Membro deve 
apresentar um pedido correspondente de 
alteração do plano de recuperação e 
resiliência.
6. Quando um acordo de garantia, 
como definido no artigo [9.º] do 
[Regulamento InvestEU], não tenha sido 
plenamente implementado no prazo de 
[quatro anos] a contar da data da sua 
assinatura, o Estado-Membro pode 
solicitar que os montantes autorizados no 
acordo de garantia, mas que não cubram 
empréstimos subjacentes ou outros 
instrumentos com participação nos riscos, 
sejam tratados em conformidade com as 
disposições do n.º 5.7. Os recursos 
gerados por ou atribuíveis aos montantes 
afetados ao Fundo InvestEU e entregues 
através de garantias orçamentais devem 
ser colocados à disposição do 
Estado-Membro e utilizados para formas 
reembolsáveis de apoio em conformidade 
com o plano de recuperação e resiliência.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O financiamento do mecanismo, no 
âmbito do instrumento Next Generation 
EU, deve ser acompanhado por um plano 
de reembolso claro e credível, sem recurso 
ao QFP.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de financiamento sustentável 
do mecanismo, a Comissão e o Conselho 
devem comprometer-se a introduzir um 
calendário claro e vinculativo para um 
cabaz de novos recursos próprios a 
introduzir no orçamento da União 
durante o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual. O montante dos novos 
recursos próprios deve ser suficiente para 
abranger pelo menos o capital e os juros 
relacionados com a contração de fundos 
de empréstimo ao abrigo do instrumento 
Next Generation EU.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 –  parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota medidas de luta contra 
a fraude eficazes e proporcionadas, tendo 
em conta os riscos identificados.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Controlos e auditorias eficientes e eficazes
1. A Comissão, o OLAF, a 
Procuradoria Europeia e o Tribunal de 
Contas são expressamente autorizados a 
exercer os seus direitos, tal como previsto 
no artigo 129.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro.
2. O Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode efetuar 
inquéritos administrativos, incluindo 
inspeções e verificações no local, de 
acordo com as disposições e os 
procedimentos estabelecidos no 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho e 
no Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 do Conselho, a fim de 
verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que prejudiquem os interesses 
financeiros da União e estejam ligados a 
apoios ao abrigo do mecanismo.
3. A Comissão adota medidas de luta 
contra a fraude eficazes e 
proporcionadas, tendo em conta os riscos 
identificados. Para o efeito, a Comissão 
desenvolve ou adapta os sistemas 
informáticos existentes para criar um 
sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho que 
permita o acompanhamento, a deteção e a 
comunicação de irregularidades ou de 
fraudes.
4. As autoridades dos 
Estados-Membros envolvidas na 
implementação do apoio ao abrigo do 
mecanismo mantêm registos dos 
operadores económicos e dos seus 
beneficiários efetivos, caso esses 
beneficiários sejam pessoas singulares, 
implicados na aplicação dos fundos.
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Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 8 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é complementar 
ao apoio prestado ao abrigo de outros 
fundos e programas da União. Os projetos 
de reforma e de investimento podem 
receber apoio de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

O apoio ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é complementar 
ao apoio prestado ao abrigo de outros 
fundos e programas da União. Os projetos 
de reforma e de investimento podem 
receber apoio de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos. A fim 
de permitir a prevenção e deteção de 
duplos financiamentos, o Estado-Membro 
deve utilizar o sistema digital de prestação 
de informações sobre o desempenho para 
registar as despesas ao abrigo do 
mecanismo.

Justificação

Os Estados-Membros têm de registar as despesas ao abrigo do mecanismo, a fim de permitir 
o duplo financiamento (custos financiados ao abrigo do mecanismo e, eventualmente, 
também ao abrigo de outros fundos da UE).

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], a Comissão 
adota uma decisão, por meio de um ato 
delegado, a fim de suspender o prazo para 
a adoção das decisões referidas no artigo 
17.º, n.ºs 1 e 2, ou de suspender os 
pagamentos ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência.
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas que estabelecem uma ligação 

entre o mecanismo e a proteção do 
orçamento da União em caso de 

deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

1. Em caso de deficiências 
generalizadas no que respeita ao Estado 
de direito nos Estados-Membros, que 
afetem a boa gestão financeira ou a 
proteção dos interesses financeiros da 
União, na aceção do artigo 3.º do 
Regulamento [.../...] sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, a Comissão adota uma 
decisão por meio de um ato de execução a 
fim de:
a) suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 
1 e 2, do presente regulamento, aplicável 
a partir do dia seguinte ao da adoção da 
decisão referida no primeiro parágrafo, 
ou;
b) suspender os pagamentos ao 
abrigo do mecanismo, aplicável aos 
pedidos de pagamento apresentados após 
a data da decisão de suspensão e em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 3, do 
Regulamento [.../...] sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros.
2. Sempre que uma suspensão dos 
pagamentos afete os destinatários e 
beneficiários finais, a Comissão deve 
adotar as medidas necessárias para 
assumir a responsabilidade pela gestão 
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dos fundos. Os destinatários e 
beneficiários finais devem receber 
informações, orientações e instrumentos 
de fácil utilização adequados, 
nomeadamente através de um sítio ou de 
um portal na Internet, para continuarem 
a beneficiar dos fundos.
3. Em caso de avaliação positiva por 
parte da Comissão, nos termos do artigo 
6.º do Regulamento [.../...] sobre a 
proteção do orçamento da União em caso 
de deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, a Comissão adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos a que se refere o número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas de associação do mecanismo à 

boa gestão financeira
O artigo 33.º, n.º 1, o artigo 33.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), o artigo 33.º, n.º 3, assim 
como os artigos 34.º e 36.º do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
são aplicáveis à aplicação dos fundos ao 
abrigo do mecanismo nos 
Estados-Membros.

Justificação

A boa gestão financeira é mencionada num considerando, mas não num artigo. Por 
conseguinte, a relatora propõe a criação de um novo artigo, imediatamente após o artigo 
relativo à boa governação económica.
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os recursos financeiros não 
afetados e anulados após a expiração do 
mecanismo são transferidos para um 
fundo no âmbito do quadro financeiro 
plurianual.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 12 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo metas e objetivos intermédios 
adicionais e claros.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 12 –  n.º  3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As razões do apoio sob a forma de 
empréstimos, justificadas pelas 
necessidades financeiras mais elevadas 
associadas a reformas e investimentos 
adicionais;

a) As razões do apoio sob a forma de 
empréstimos, justificadas pelas 
necessidades financeiras mais elevadas 
associadas a reformas de apoio ao 
crescimento e investimentos sustentáveis 
adicionais;
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As reformas e os investimentos 
adicionais, em conformidade com o 
artigo 15.º;

b) As reformas de apoio ao 
crescimento e os investimentos 
sustentáveis adicionais, em conformidade 
com o artigo 15.º;

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O risco de taxa de juro resultante 
da transformação do prazo de vencimento 
suportado pelo Estado-Membro 
beneficiário.

Justificação

No seu parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui um Mecanismo de Recuperação e de Resiliência, o Tribunal de Contas alertou para 
esse risco.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida 
no artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro 
não deve exceder 4,7 % do seu 

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à sua quota-parte do 
montante referido no artigo 5.º, nº 1, 
alínea b), calculado segundo a 
metodologia estabelecida no anexo I.
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rendimento nacional bruto.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas e aos investimentos 
adicionais; e

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas de apoio ao 
crescimento e aos investimentos 
sustentáveis adicionais; e

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 13 –  n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As reformas e os investimentos 
adicionais cumprem os critérios 
estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3.

b) As reformas de apoio ao 
crescimento e os investimentos 
sustentáveis adicionais cumprem os 
critérios estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os outros elementos necessários 
para a execução do apoio sob a forma de 
empréstimos em relação às reformas e aos 
projetos de investimento em causa, em 
conformidade com a decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 2.

e) Os outros elementos necessários 
para a execução do apoio sob a forma de 
empréstimos em relação às reformas de 
apoio ao crescimento e aos projetos de 
investimento sustentáveis em causa, em 
conformidade com a decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 2.

Alteração 73
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1 Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas de apoio ao crescimento e de 
projetos de investimento público 
sustentáveis por meio de um pacote 
coerente.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência visa ajudar a União a fazer 
face à crise causada pela pandemia de 
COVID-19, o que implica uma 
diversificação territorial dos 
investimentos. Por conseguinte, as 
autoridades regionais, as associações 
profissionais e as ONG são fundamentais 
para identificar e avaliar as necessidades 
de investimento específicas nos planos de 
recuperação e resiliência. A Comissão 
apresenta um código de conduta sobre 
parcerias, estabelecendo normas mínimas 
para o envolvimento das autoridades 
locais e regionais competentes, das 
organizações profissionais e da sociedade 
civil relevantes, em conformidade com o 
princípio da parceria.

Alteração 75
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. No caso dos países da 
área do euro, deve ser prestada atenção às 
recomendações pertinentes para a área do 
euro aprovadas pelo Conselho. Os planos 
de recuperação e resiliência devem também 
ser coerentes com as informações incluídas 
pelos Estados-Membros nos programas 
nacionais de reformas no âmbito do 
Semestre Europeu, nos seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União. Os planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
elaborados na sequência de uma consulta 
adequada dos órgãos de poder local e 
regional e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e a 
sociedade civil, em conformidade com o 
Código de Conduta Europeu sobre 
Parcerias.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que os planos de recuperação 
e resiliência, bem como quaisquer futuros 
programas financiados ao abrigo do 
mecanismo, contribuam para o respeito e 
a promoção da igualdade entre mulheres 
e homens, em conformidade com o artigo 
8.º do TFUE. As avaliações sublinharam 
a importância de ter em conta a perspetiva 
dos objetivos em matéria de igualdade de 
género em todas as componentes e em 
todas as fases de preparação e 
acompanhamento.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir para o 
reforço do mercado único.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 14 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 
472/2013 ou esteja sujeito a vigilância ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 332/2002 
do Conselho, as disposições previstas no 
presente regulamento devem ser aplicadas 
ao Estado-Membro em causa no que 
respeita aos desafios e prioridades 
identificados pelas medidas previstas ao 
abrigo desses regulamentos.

3. Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 
472/2013 ou esteja sujeito a vigilância ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 332/2002 
do Conselho, as disposições previstas no 
presente regulamento devem ser aplicadas 
ao Estado-Membro em causa no que 
respeita aos desafios e prioridades 
identificados pelas medidas previstas ao 
abrigo desses regulamentos. Os planos de 
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recuperação e resiliência também devem 
incluir medidas eficazes de apoio 
diversificado e indiscriminado às 
organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos, às organizações sem fins 
lucrativos, aos meios de comunicação 
social independentes e aos municípios, 
regiões ou outros órgãos de poder 
infranacionais.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer Estado-Membro sujeito 
a um procedimento relacionado com o 
respeito pelo Estado de direito só deve 
receber o apoio financeiro concedido ao 
abrigo deste mecanismo quando o 
referido procedimento for concluído e 
tiverem sido tomadas medidas corretivas 
pelo Estado-Membro, em conformidade 
com o mecanismo de defesa do Estado de 
direito da [proposta da Comissão de 
regulamento sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)].
Se, durante a execução do plano de 
recuperação e resiliência, um 
Estado-Membro desrespeitar de forma 
grave e repetida o princípio do Estado de 
direito, a Comissão fica habilitada a 
orientar diretamente os pagamentos de 
fundos ao abrigo do mecanismo.

Justificação

O respeito pelo Estado de direito, depois de mencionado num novo considerando, deve 
também ser exigido por um artigo, uma vez que tal deve ser uma condição prévia para 
receber o apoio do mecanismo.
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Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma justificação da forma como 
são enfrentados os desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, incluindo os seus aspetos 
orçamentais, ou nas informações 
analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa elaboradas pelos serviços da 
Comissão no contexto do Semestre 
Europeu, e os desafios relacionados com 
o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011; no caso dos países da área 
do euro, deve ser prestada especial 
atenção às recomendações pertinentes 
para a área do euro aprovadas pelo 
Conselho;

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) As medidas que se considere 
estarem alinhadas com as recomendações 
específicas por país, às quais deve ser 
dada prioridade;

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Caso um Estado-Membro esteja a 
ser confrontado com desequilíbrios ou 
desequilíbrios excessivos, conforme 
concluído pela Comissão após uma 



RR\1217780PT.docx 321/422 PE655.950v03-00

PT

análise aprofundada, uma explicação da 
forma como serão aplicadas as 
recomendações formuladas ao abrigo do 
artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 
1176/2011;

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Uma explicação da forma como os 
planos contribuiriam para o reforço do 
mercado único;

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, sobretudo para as PME, 
bem como a sua contribuição para o 
reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência;

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da coerência do 
plano com os documentos pertinentes 
adotados ou com as informações 
analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa elaboradas pelos serviços da 
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Comissão no contexto do Semestre 
Europeu;

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

d) As metas e os objetivos intermédios 
claros previstos, bem como os indicadores 
que permitem medi-los, e um calendário 
indicativo para a execução das reformas de 
apoio ao crescimento durante o período 
até 31 de dezembro de 2024 e dos 
investimentos durante o período até 31 de 
dezembro de 2027;

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os projetos de investimento 
previstos e o respetivo período de 
investimento;

e) Os projetos de investimento 
sustentável previstos e o respetivo período 
de investimento;

Que autoridade nacional e intermediários 
financeiros, com exceção dos bancos de 
fomento nacionais, são responsáveis pela 
execução dos projetos de investimento;

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Se aplicável, informações sobre o 
financiamento nacional existente ou 
previsto ou outros financiamentos 
públicos;

Alteração 89
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Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se for caso disso, informações 
sobre o financiamento da União existente 
ou previsto;

g) Se for caso disso, informações 
sobre o financiamento da União existente 
ou previsto e a sua coordenação e 
adicionalidade relativamente ao 
mecanismo;

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios claros 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Uma explicação das disposições 
adotadas pelos Estados-Membros para 
proteger os interesses financeiros da 
União, nomeadamente as medidas que 
visam a prevenção, deteção, comunicação, 
correção e investigação de irregularidades 
e fraudes, a recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, a imposição de sanções, bem como 
as medidas destinadas a garantir uma 
coordenação adequada com as iniciativas, 
regras e organismos antifraude da União, 
e a utilização do Sistema de Gestão de 
Irregularidades (SGI) pelo Organismo 
Europeu de Luta Antifraude. Para efeitos 
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de deteção e comunicação de 
informações, o Estado-Membro pode 
recorrer ao sistema digital e a quaisquer 
outras ferramentas informáticas de 
prestação de informações sobre o 
desempenho, que a Comissão coloca à 
disposição dos Estados-Membros.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Se for caso disso, o pedido de apoio 
sob a forma de empréstimos e os objetivos 
intermédios adicionais referidos no artigo 
12.º, n.ºs 2 e 3, e os respetivos elementos; e

k) Se for caso disso, o pedido de apoio 
sob a forma de empréstimos e os objetivos 
intermédios claros adicionais referidos no 
artigo 12.º, n.ºs 2 e 3, e os respetivos 
elementos; e

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser elaborados com a 
devida participação das partes 
interessadas, como os órgãos de poder 
local e regional (incluindo as capitais 
nacionais e regionais e/ou as dez maiores 
cidades do Estado-Membro em causa), as 
organizações da sociedade civil e os 
parceiros sociais e os representantes do 
setor económico, em conformidade com o 
princípio da parceria.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração
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1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão atua em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão pode apresentar 
observações ou solicitar informações 
suplementares. O Estado-Membro em 
causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes de o 
apresentar oficialmente.

1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão atua em estreita 
cooperação com o Estado-membro em 
causa e consulta as autoridades locais e 
regionais e as organizações profissionais 
e relevantes da sociedade civil. A 
Comissão pode apresentar observações ou 
solicitar informações suplementares para 
garantir que os recursos não correm o 
risco de serem objeto de atividades 
fraudulentas, de corrupção ou outras 
atividades ilegais que afetem os interesses 
económicos da União. O Estado-Membro 
em causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes de o 
apresentar oficialmente.

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações analíticas sobre o 
Estado-Membro em causa disponíveis no 
contexto do Semestre Europeu, bem como 
a justificação e os elementos fornecidos 
pelo Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações analíticas sobre o 
Estado-Membro em causa disponíveis no 
contexto do Semestre Europeu, incluindo 
as informações disponíveis sobre o nível 
de corrupção, bem como a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.
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Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º  3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país, nomeadamente sobre 
o Estado de direito e corrupção, 
pertinentes dirigidas ao Estado-Membro 
em causa ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu;

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência garante uma proteção eficaz 
dos interesses financeiros da União, 
através de medidas antifraude e de 
procedimentos simplificados, sempre que 
possível a nível nacional e, se for caso 
disso, a nível regional, a fim de evitar 
irregularidades não fraudulentas;

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano é suscetível de 
satisfazer normas adequadas em matéria 
de transparência e práticas 
contabilísticas.
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Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução.  Se a avaliação pela Comissão 
do plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado. A decisão terá por base a 
avaliação do plano de recuperação e 
resiliência e a comunicação com o 
Estado-Membro em causa, incluindo 
possíveis correções. Se a avaliação pela 
Comissão do plano de recuperação e 
resiliência for positiva, essa decisão 
estabelece as reformas e os projetos de 
investimento a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 11.º.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória os critérios previstos no artigo 
16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
em causa.

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória os critérios previstos no 
artigo 16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
em causa, sendo aplicável o n.º 5 do 
presente artigo.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 
metas e os objetivos intermédios 
pertinentes, identificados em relação à 
execução do plano de recuperação e 
resiliência;

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver alcançado as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes, identificados em 
relação à execução do plano de 
recuperação e resiliência;

Justificação

As metas e os objetivos intermédios são alcançados, não «cumpridos de forma satisfatória».

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro. As 
comissões competentes do Parlamento 
Europeu podem convidar a Comissão a 
comparecer perante as mesmas para que 
justifique a avaliação negativa. A 
Comissão faculta ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, simultaneamente e em 
igualdade de condições, as informações 
pertinentes.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
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não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro meses 
a contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão.

não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro meses 
a contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão. Se a 
implementação tiver sido prejudicada por 
um dos seguintes motivos, as alterações 
são rejeitadas enquanto não forem objeto 
de uma investigação exaustiva nos 
seguintes casos:  má gestão, 
irregularidades e fraude.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Após a conclusão das metas e dos objetivos 
intermédios pertinentes acordados, 
indicados no plano de recuperação e 
resiliência aprovado no ato de execução da 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente.  A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Após a conclusão das metas e dos objetivos 
intermédios pertinentes acordados, 
indicados no plano de recuperação e 
resiliência aprovado no ato delegado da 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
alcançados. Para efeitos da avaliação, é 
igualmente tida em conta a disposição 
operacional referida no artigo 17.º, n.º 6. 
Em caso de alegadas irregularidades ou 
fraude ou de infrações ao Estado de 
direito, a Comissão avalia de que forma a 
consecução dos objetivos foi afetada. A 
Comissão pode ser assistida por peritos.
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Justificação

A suspensão dos pagamentos deve basear-se numa avaliação efetuada pela Comissão. A fim 
de permitir a suspensão dos pagamentos com base em alegadas irregularidades, fraude e 
infrações ao Estado de direito. Estes motivos devem ser explicitamente incluídos nas 
explicações relativas à avaliação da Comissão.

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 19 –  n.º  4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, na sequência da avaliação referida no 
n.º 3, a Comissão concluir que as metas e 
os objetivos intermédios estabelecidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, não 
foram satisfatoriamente cumpridos, é 
suspenso o pagamento da totalidade ou de 
parte da contribuição financeira. O 
Estado-Membro em causa pode apresentar 
observações no prazo de um mês a contar 
da comunicação da avaliação da Comissão. 

Se, na sequência da avaliação referida no 
n.º 3, a Comissão concluir que as metas e 
os objetivos intermédios estabelecidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, não 
foram alcançados, é suspenso o pagamento 
da totalidade ou de parte da contribuição 
financeira. A Comissão pode indicar quais 
as medidas que devem ser aplicadas para 
garantir que as metas e os objetivos 
intermédios sejam alcançados. O 
Estado-Membro em causa pode apresentar 
observações no prazo de um mês a contar 
da comunicação da avaliação da Comissão.

Justificação

A presente alteração visa permitir que a Comissão indique que medidas corretivas podem ou 
devem ser adotadas pelo Estado-Membro. Além disso, as metas e os objetivos intermédios 
não podem ser cumpridos, mas sim alcançados.

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1 e 
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intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1. que os fundos gastos de forma não 
satisfatória sejam reembolsados.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 19 –  n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão disponibiliza o montante da 
contribuição financeira às autoridades 
regionais e locais e a outras partes 
interessadas, incluindo parceiros sociais e 
organizações da sociedade civil que 
contribuam para dar resposta aos desafios 
identificados no plano de recuperação e 
resiliência, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
disponibilizado às autoridades regionais e 
locais e a outras partes interessadas, 
incluindo parceiros sociais e organizações 
da sociedade civil que contribuam para 
dar resposta aos desafios identificados no 
plano de recuperação e resiliência.
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Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Proteção dos interesses financeiros da 

União
Os Estados-Membros que beneficiam de 
apoio ao abrigo do mecanismo devem 
garantir a proteção dos interesses 
financeiros da União através de medidas 
proporcionadas, incluindo a prevenção, 
deteção, comunicação, investigação e 
correção de irregularidades e fraudes, a 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, a 
imposição de sanções administrativas; as 
autoridades públicas envolvidas na 
execução do mecanismo, os destinatários 
finais, bem como quaisquer terceiros 
envolvidos devem conceder os direitos e o 
acesso necessários à Comissão, ao 
Organismo Europeu de Luta Antifraude, 
à Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu no exercício dos seus 
poderes.
1. Ao executarem o mecanismo, os 
Estados-Membros, enquanto beneficiários 
ou mutuários de fundos ao abrigo do 
mesmo, devem tomar todas as medidas 
necessárias para proteger os interesses 
financeiros da União, incluindo o 
exercício obrigatório do dever de 
diligência em relação aos requerentes do 
mecanismo e, em especial, para garantir 
que todas as medidas de execução de 
reformas e projetos de investimento ao 
abrigo do plano de recuperação e 
resiliência respeitam o direito da União e 
o direito nacional aplicáveis.
2. Os acordos referidos no artigo 
13.º, n.º 2, e as decisões referidas no 
artigo 19.º, n.º 1, devem estipular que os 



RR\1217780PT.docx 333/422 PE655.950v03-00

PT

Estados-Membros fiquem obrigados a:
a) verificar regularmente que o 
financiamento concedido foi corretamente 
utilizado, em conformidade com todas as 
regras aplicáveis, e que qualquer medida 
que vise a execução de reformas e de 
projetos de investimento no âmbito do 
plano de recuperação e resiliência tenha 
sido corretamente aplicada, em 
conformidade com todas as regras 
aplicáveis, incluindo o direito da União e 
o direito nacional;
b) tomar medidas adequadas para 
prevenir, detetar e resolver os casos de 
fraude, corrupção e conflitos de 
interesses, conforme definido no 
artigo 61.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 
Financeiro, e agir judicialmente para 
recuperar os fundos desviados, incluindo 
no que respeita a qualquer medida de 
execução de reformas e projetos de 
investimento no âmbito do plano de 
recuperação e resiliência;
c) anexar ao pedido de pagamento: (i) 
uma declaração de gestão, que confirme 
que os fundos foram utilizados para o fim 
a que se destinam, que as informações 
apresentadas com o pedido de pagamento 
são completas, exatas e fiáveis e que os 
sistemas de controlo aplicados dão 
garantias de que os fundos foram geridos 
em conformidade com todas as regras 
aplicáveis; e (ii) uma síntese das 
auditorias e dos controlos efetuados, 
incluindo as lacunas identificadas e 
eventuais medidas corretivas adotadas;
d) recolher, para efeitos de auditoria e 
controlo da utilização dos fundos em 
relação a medidas de execução de 
reformas e de projetos de investimento no 
âmbito do plano de recuperação e 
resiliência, em formato eletrónico e numa 
base de dados única, as seguintes 
categorias de dados: (i) nome do 
beneficiário final dos fundos; (ii) nome do 
contratante e do subcontratante, caso o 
destinatário final dos fundos seja uma 
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entidade adjudicante em conformidade 
com as disposições da União ou nacionais 
em matéria de contratos públicos; (iii) 
nome(s) próprio(s), apelido(s) e data de 
nascimento do(s) beneficiário(s) efetivo(s) 
do destinatário dos fundos ou do 
contratante, conforme definido no n.º 6 do 
artigo 3.º da Diretiva (UE) 2015/849 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2015, relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais ou 
de financiamento do terrorismo; (iv) lista 
de todas as medidas de execução de 
reformas e de projetos de investimento no 
âmbito do plano de recuperação e 
resiliência e o montante total do 
financiamento público, indicando o 
montante dos fundos desembolsados ao 
abrigo do mecanismo e ao abrigo de 
outros fundos da União:
e) impor obrigações a todos os 
beneficiários finais dos fundos 
desembolsados para medidas de execução 
de reformas e de projetos de investimento 
incluídos no plano de recuperação e 
resiliência, ou a todas as outras pessoas 
ou entidades envolvidas na sua execução, 
para autorizar expressamente a Comissão, 
o OLAF, a Procuradoria Europeia e o 
Tribunal de Contas a exercerem os seus 
direitos, tal como previsto no artigo 129.º, 
n.º 1, do Regulamento Financeiro, e 
impor obrigações semelhantes a todos os 
beneficiários finais dos fundos 
desembolsados;
f) manter registos, em conformidade com 
o artigo 132.º do Regulamento [RF].
3. Os acordos referidos no artigo 
13.º, n.º 2, e as decisões referidas no 
artigo 19.º, n.º 1, devem igualmente prever 
o direito de a Comissão reduzir 
proporcionalmente o apoio concedido ao 
abrigo do mecanismo e de recuperar 
qualquer montante devido ao orçamento 
da União ou de solicitar o reembolso 
antecipado do empréstimo, em casos de 
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fraude, corrupção e conflito de interesses 
lesivos dos interesses financeiros da 
União ou de incumprimento das 
obrigações decorrentes dos referidos 
acordos e decisões. Ao decidir sobre o 
montante da recuperação, a redução ou o 
montante a reembolsar antecipadamente, 
a Comissão deve respeitar o princípio da 
proporcionalidade e ter em conta a 
gravidade da fraude, da corrupção e dos 
conflitos de interesses lesivos dos 
interesses financeiros da União ou do 
incumprimento das obrigações. O 
Estado-Membro deve ter a oportunidade 
de apresentar as suas observações antes 
de ser efetuada a redução ou de ser 
solicitado o reembolso antecipado.

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-B
Pagamentos a beneficiários finais

1. É definido um limite para o 
montante total atribuído para fins de 
investimentos ao abrigo do mecanismo a 
um beneficiário efetivo, caso esse 
proprietário seja uma pessoa singular, por 
um operador económico que beneficie de 
apoio ao abrigo do mecanismo. O limite 
máximo é fixado em 1 000 000 EUR por 
beneficiário efetivo. A Comissão deve ser 
notificada se o limite for excedido. A 
Comissão avalia, caso a caso, se, em 
situações devidamente justificadas, pode 
ser concedida uma exceção. A Comissão 
desenvolve, sem demora injustificada, 
critérios objetivos claramente definidos, 
que serão publicados sob a forma de 
orientações destinadas às autoridades dos 
Estados-Membros.
2. Será criado um repositório de 
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dados separado para os beneficiários a 
quem foi concedida uma exceção para 
excederem o limite máximo estabelecido 
de 1 000 000 EUR. A Comissão recolhe 
informações sobre todos os pagamentos 
efetuados a cada beneficiário, incluindo o 
beneficiário efetivo no sistema digital de 
prestação de informações sobre o 
desempenho, e calcula o montante total 
por beneficiário efetivo.
3. O sistema de prestação de 
informações sobre o desempenho deve ser 
adaptado para o efeito.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-B
Auditoria externa

1. O Tribunal de Contas exerce os 
seus poderes em conformidade com o 
artigo 7.º do presente regulamento, bem 
como com o artigo 287.º, n.º 1, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
2. O Tribunal de Contas é informado 
das regras internas a que se refere o 
artigo 60.º, n.º 1, do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046, incluindo a 
nomeação dos gestores orçamentais, bem 
como do ato de delegação a que se refere 
o artigo 79.º do mesmo regulamento.
3. O Tribunal de Contas pode emitir 
pareceres sobre questões relacionadas 
com o mecanismo, a pedido da Comissão, 
do Conselho ou do Parlamento. 
4. Simultaneamente com o relatório 
anual referido no artigo 258.º do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
o Tribunal de Contas envia ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
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declaração sobre a fiabilidade das contas 
e a legalidade e a regularidade das 
operações subjacentes do mecanismo, que 
é publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6.  Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência. A fim de 
assegurar uma maior transparência e 
responsabilização, os representantes dos 
Estados-Membros responsáveis pelos 
planos de recuperação e resiliência 
devem, a pedido do Parlamento Europeu, 
comparecer perante as comissões 
competentes para debater as medidas 
previstas e a adotar nos termos do 
presente regulamento. Os 
Estados-Membros devem, em qualquer 
fase do processo, facultar 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho as informações pertinentes.

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 1. A Comissão transmite ao 



PE655.950v03-00 338/422 RR\1217780PT.docx

PT

Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º.  O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º, assim como os 
relatórios nacionais previstos no artigo 
20.º do presente regulamento.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 21 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode desenvolver 
atividades de comunicação para assegurar a 
visibilidade do financiamento da União no 
que respeita ao apoio financeiro previsto 
no plano de recuperação e resiliência 
pertinente, nomeadamente através de 
atividades de comunicação conjuntas com 
as autoridades nacionais em causa.

2. A Comissão pode desenvolver 
atividades de comunicação para assegurar a 
visibilidade do financiamento da União no 
que respeita ao apoio financeiro previsto 
no plano de recuperação e resiliência 
pertinente, mediante a colocação de um 
elemento visível identificativo da União, 
nomeadamente através de atividades de 
comunicação conjuntas com as autoridades 
nacionais, regionais e locais, bem como 
com as organizações profissionais e da 
sociedade civil pertinentes em causa. A 
Comissão assegura a visibilidade das 
despesas efetuadas no âmbito do 
mecanismo, indicando com clareza que os 
projetos apoiados devem ser claramente 
identificados como «Iniciativa de 
Recuperação da UE».

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento um relatório semestral sobre 
os progressos realizados na consecução 
dos objetivos intermédios dos planos de 
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recuperação e resiliência, bem como 
sobre a complementaridade dos planos 
com os programas existentes da União. Os 
relatórios semestrais devem incluir uma 
repartição do orçamento da União 
executado por Estado-Membro, indicando 
quais as atividades apoiadas pelo 
orçamento da União, incluindo os 
montantes agregados recebidos por 
beneficiário final, utilizando o sistema 
digital de comunicação de informações 
sobre o desempenho.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Introduzir procedimentos simples e 
claros para evitar encargos 
administrativos excessivos para as 
autoridades públicas envolvidas e para os 
destinatários finais;

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho deve 
centralizar as informações necessárias 
para identificar os beneficiários finais 
(incluindo os respetivos beneficiários 
efetivos) de apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo para as atividades no âmbito 
do mecanismo em cada Estado-Membro. 
É da responsabilidade das autoridades 
nacionais exercer plenamente o dever de 
diligência.

Alteração 118
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Relatório semestral

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

1. A Comissão apresenta um relatório 
semestral ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório semestral inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo, bem como sobre 
o estado da execução dos pagamentos.

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório semestral inclui 
também as seguintes informações:

Alteração 122

Proposta de regulamento
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Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A lista completa dos beneficiários 
finais do mecanismo, bem como o objetivo 
de cada operação financiada, no todo ou 
em parte, pelo mecanismo

Justificação

Uma vez publicada, esta lista ajudaria qualquer instituição ou organismo relevante, como o 
Parlamento Europeu, o OLAF, o Tribunal de Contas Europeu ou a Procuradoria Europeia, a 
efetuar as auditorias e controlos necessários.

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma secção por Estado-Membro, 
especificando a forma como é aplicado o 
princípio da boa gestão financeira, em 
conformidade com o artigo 61.º do 
Regulamento Financeiro.

Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O relatório anual é transmitido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
âmbito da apresentação integrada de 
relatórios financeiros e de prestação de 
contas, e deve fazer parte do processo de 
quitação anual da Comissão pela 
execução do orçamento, tal como 
estabelecido nos artigos 260.º a 262.º do 
Regulamento (UE/Euratom) 2018/1046, 
em conformidade com o artigo 7.º do 
presente regulamento, constituindo um 
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capítulo separado do relatório de quitação 
da Comissão.

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1 Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas ao 
público, nomeadamente através dos meios 
de comunicação social, de forma não 
discriminatória.

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 26 –  n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de dar visibilidade ao apoio 
da União Europeia no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
os Estados-Membros são obrigados a 
informar os seus cidadãos sobre os 
projetos financiados ao abrigo do 
mecanismo, através dos seus serviços 
públicos de radiodifusão. No caso de 
investimentos superiores a 0,1 % do PIB 
dos Estado-Membros, um representante 
da Comissão deve estar presente na 
cerimónia de entrega para destacar o 
investimento da União.

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Nas suas atividades de 
comunicação, a Comissão deve mobilizar 
as redes locais de partes interessadas, a 
fim de assegurar que os fundos chegam 
rapidamente aos beneficiários 
necessitados, e eliminar quaisquer 
barreiras à informação sobre os fundos 
disponíveis ao abrigo do mecanismo.

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados a 
que se refere o artigo 14.º é conferido à 
Comissão até 31 de dezembro de 2028.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 14.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro, de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar melhor», de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
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a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 129

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se a obrigação de participação das 
partes interessadas no processo de 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, nos termos do artigo 15.º, 
n.º 5, do presente regulamento, foi 
plenamente cumprida em conformidade 
com o princípio da parceria.

Alteração 130

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.7 -A O plano de recuperação e 
resiliência foi elaborado com a devida 
participação das partes interessadas, 
como os órgãos de poder local e regional 
(incluindo as capitais nacionais e 
regionais e/ou as dez maiores cidades do 
Estado-Membro em causa), as 
organizações da sociedade civil e os 
parceiros sociais e os representantes do 
setor económico, em conformidade com o 
princípio da parceria. Para a avaliação 
deste critério, a Comissão tem em 
consideração os seguintes elementos:
- o Estado-Membro iniciou um diálogo 
com as partes interessadas no processo de 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, criou canais organizados para 
recolher e analisar as opiniões das partes 
interessadas, foram realizados fóruns 
adequados com a participação das partes 
interessadas, a fim de trocar pontos de 
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vista sobre os planos de recuperação e 
resiliência;
- o Estado-Membro analisou, avaliou e 
teve em consideração as propostas feitas 
pelas partes interessadas.
Avaliação
A – Em grande medida
B – Moderadamente
C – Em pequena medida
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PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO

dirigido à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Relatora de parecer: Corina Crețu

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a terem em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela pandemia de COVID-19. 
Esta pandemia é muito mais do que uma 
crise sanitária; o seu impacto económico 
e social varia de país para país, podendo 
aumentar a pobreza e as desigualdades na 
União. Por conseguinte, o investimento 
no âmbito do Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência (o «mecanismo») deve 
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choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

procurar resolver as atuais desigualdades 
em matéria de saúde na União, 
garantindo simultaneamente a igualdade 
de proteção com especial atenção para os 
mais vulneráveis da sociedade. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a enfrentar e responder de forma mais 
eficiente aos choques e a recuperar mais 
rapidamente.  As consequências a médio e 
longo prazo da crise da COVID-19 para a 
economia no seu conjunto, e 
especialmente para o setor da saúde, 
dependerão do ritmo da recuperação das 
economias dos Estados-Membros, que, por 
seu lado, depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e coesa e evitar o agravamento 
das divergências na União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento faz 
parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 
colocar a recuperação numa trajetória 

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento faz 
parte das prioridades políticas da União, a 
fim de evitar os erros cometidos durante a 
última crise económica, social e 
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sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, 
a fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida.

financeira mundial, que resultou no 
agravamento das divergências 
económicas e sociais. As reformas são, 
por conseguinte, fundamentais para colocar 
a recuperação numa trajetória sustentável e 
apoiar o processo de coesão económica, 
social e territorial ascendente. Esta 
necessidade é ainda mais fundamental 
para preparar o caminho para uma 
recuperação rápida e um desenvolvimento 
económico de médio e longo prazo.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A boa governação constitui uma 
condição prévia para a gestão e 
administração bem-sucedida de uma 
reforma. A capacidade administrativa das 
autoridades públicas e uma grande gama 
de partes interessadas desempenham um 
papel fundamental a esse respeito e na 
apresentação e execução do orçamento, 
na apresentação e auditoria das contas e 
na disponibilização de controlos e 
responsabilidades dos intervenientes 
financeiros, em conformidade com as 
regras financeiras adotadas com base no 
artigo 322.º do Tratado.  Por conseguinte, 
o reforço das capacidades por parte das 
autoridades públicas e dos beneficiários 
deve ser realizado numa escala adequada.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
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apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

apoiar os investimentos com valor 
acrescentado europeu que possam 
contribuir, nesta situação específica, para 
acelerar a recuperação nos 
Estados-Membros, evitar a perda de 
milhares de postos de trabalho e reforçar o 
potencial de crescimento a médio e longo 
prazo. O investimento em tecnologias, 
capacidades e processos ecológicos e 
digitais destinados a apoiar a transição para 
as energias limpas, acessíveis e renováveis, 
a promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia, bem como a sua produtividade, 
são importantes para promover e alcançar 
um crescimento sustentável e inclusivo, 
contribuir para a criação de emprego de 
elevada qualidade e promover a 
competitividade. Contribuirá igualmente 
para tornar a União mais resiliente e menos 
dependente, através da diversificação das 
principais cadeias de abastecimento e 
reforçando a economia baseada no 
conhecimento, para reduzir as 
desigualdades postas a nu pela pandemia 
de COVID-19, especialmente o fosso 
digital nas regiões abrangidas pelo 
artigo 174.º do Tratado.  É necessário um 
maior investimento na digitalização e na 
inovação e conectividade digital, a fim de 
permitir uma transição justa, 
especialmente para os mais vulneráveis da 
sociedade, como os idosos, para a 
economia digital.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No que diz respeito aos 
investimentos no âmbito do mecanismo, o 
princípio da parceria e a governação a 
vários níveis devem ser reforçados em 
todas as regiões e municípios. A 
governação a vários níveis é importante 
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no processo do Semestre Europeu, uma 
vez que a pandemia de COVID-19 afetou 
de forma diferente os territórios a nível 
nacional. Consequentemente, a 
participação dos órgãos de poder regional 
e local, bem como dos parceiros 
económicos e sociais e dos organismos 
relevantes que representam a sociedade 
civil, como as ONG, é crucial para o 
trabalho do mecanismo. Os 
Estados-Membros devem consultar todos 
os parceiros quando elaboram e executam 
os seus planos de recuperação e 
resiliência e garantir que os fundos 
chegam rapidamente aos beneficiários 
que deles precisam. Além disso, como os 
setores em que predominam os jovens 
com menos de 25 anos e as mulheres 
foram afetados de forma 
desproporcionada pela crise de COVID-
19, e os números de desemprego estão a 
crescer nesses setores, a sua situação 
específica deve ser abordada. Por 
conseguinte, a igualdade de género deve 
ser promovida enquanto prioridade em 
todas as fases da preparação e execução 
dos planos de recuperação e resiliência, a 
fim de colmatar as disparidades existentes 
entre homens e mulheres. Deve ser dada 
atenção tanto às áreas urbanas enquanto 
motores para a transformação ecológica e 
digital, como às regiões que sofrem de 
desvantagens naturais ou demográficas.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto e robusto, através 
de um instrumento inovador. Para o efeito, 
deve ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
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«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas. 

«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos que irão 
resultar numa melhoria da 
sustentabilidade e competitividade dos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os princípios horizontais 
estabelecidos nos artigos 8.º, 10.º e 11.º do 
Tratado e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia devem 
ser respeitados, bem como as obrigações 
decorrentes da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança e da 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Além disso, os objetivos do mecanismo 
cobrem o desenvolvimento sustentável e a 
promoção, por parte da União, do objetivo 
de preservação, proteção e melhoria da 
qualidade do ambiente, tal como previsto 
no artigo 191.º, n.º 1, do Tratado, e os 
compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo de Paris.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
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crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos.

crescimento sustentável da Europa, 
juntamente com os seus outros objetivos 
de desenvolvimento, e a tradução dos 
compromissos da União em aplicar o 
Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30 % das despesas do 
orçamento da União contribuam para 
apoiar os objetivos climáticos. A Comissão 
e os Estados-Membros devem assegurar a 
solidez, a coerência e as sinergias com a 
Agenda 2030 da ONU. Para efeitos de 
considerar um investimento como sendo 
sustentável, deve aplicar-se a taxonomia, 
tal como estabelecida, nomeadamente, no 
Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um quadro para 
promover o investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) n.º 
2019/20881-A e o Regulamento (UE) 
2019/2088 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de novembro de 2019, 
relativo à divulgação de informações 
relacionadas com a sustentabilidade no 
setor dos serviços financeiros1-B, 
relativamente às atividades económicas 
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
__________________
1-A JO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
1-B JO L 317 de 9.12.2019, p. 1.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
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durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes.  Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica, como também da 
transformação digital.  Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.

durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, tendo 
simultaneamente em conta as prioridades 
de crescimento dos Estados-Membros, 
deve ser prestada a devida atenção ao 
impacto dos planos nacionais apresentados 
ao abrigo do presente regulamento na 
promoção não só da transição ecológica, 
como também da transformação digital, 
que se baseia no conhecimento. Ambas 
desempenharão um papel decisivo na 
transformação e na modernização da nossa 
economia.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com 
vista a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 
ao Conselho para suspender, sob proposta 
da Comissão e por meio de atos de 
execução, o prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como para 
suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo, em caso de incumprimento 
significativo em relação aos casos 
pertinentes relacionados com o processo 
de governação económica previstos no 
Regulamento (UE) n.º XXX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[RDC] (...).  A competência para levantar 
essas suspensões por meio de atos de 
execução, sob proposta da Comissão, deve 
também ser atribuída ao Conselho em 
relação aos mesmos casos pertinentes.

Suprimido
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial.  Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial com vista a um 
desenvolvimento mais harmonioso dos 
Estados-Membros. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, o mais 
tardar, restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União e 
reforçando o investimento em 
setores-chave, favorecendo a criação e a 
proteção do emprego de elevada 
qualidade, nomeadamente para os jovens 
com menos de 25 anos e para as 
mulheres, reforçando os direitos sociais, 
em conformidade com o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e promovendo o 
crescimento económico sustentável de 
médio e longo prazo. A fim de garantir 
que ninguém é deixado para trás, deve ser 
dada especial atenção aos segmentos mais 
vulneráveis da população. O mecanismo 
também dever contribuir para a 
concretização da igualdade de género, tal 
como especificado no artigo 8.º do 
Tratado.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
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de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente.

de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades digitais, climáticas e 
ambientais da União, bem como da coesão 
social, económica e territorial.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
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contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro, tendo em conta a 
percentagem de jovens que não 
trabalham, não estudam, nem seguem 
uma formação (NEET) e a taxa de 
população em risco de pobreza.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 
outubro do ano anterior.

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem apresentar um projeto de plano, 
juntamente com o projeto de orçamento do 
ano seguinte, em 15 de outubro do ano 
anterior. Os planos de recuperação e 
resiliência apresentados pelos Estados-
Membros devem ser tornados públicos.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
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plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O Parlamento 
Europeu deve ter acesso a todas as 
informações sobre as negociações entre a 
Comissão e os Estados-Membros relativas 
aos planos individuais de recuperação e 
resiliência em todas as fases do processo. 
O plano de recuperação e resiliência deve 
identificar os setores mais atrasados, 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de crescimento 
e a criação de emprego de elevada 
qualidade, nomeadamente para os jovens 
com menos de 25 anos e as mulheres, 
reforçando os direitos sociais e 
promovendo a resiliência económica e 
social, para conseguir uma melhor reação 
aos diferentes tipos de choques simétricos 
e assimétricos; deve também incluir 
medidas que sejam pertinentes para as 
transições ecológica e digital e para uma 
maior competitividade; deve ainda incluir 
uma explicação da coerência do plano de 
recuperação e de resiliência proposto com 
os desafios e prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu. Deve ser procurada 
e concretizada uma cooperação estreita 
entre a Comissão e os Estados-Membros 
durante todo o processo.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente 
a apropriação nacional do processo, 
tendo, por conseguinte, em conta a 

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão terá em conta a 
justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa e o 
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justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 
para as transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

consentimento dado pelas partes 
interessadas envolvidas, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 
para as transições ecológica e digital, uma 
melhor resiliência dos cuidados de saúde 
e uma maior competitividade, bem como 
para responder aos desafios que delas 
resultam; se o plano é suscetível de ter um 
impacto duradouro no Estado-Membro em 
causa; se é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento sustentável e inclusivo, a 
atração de investimento, a criação de 
emprego de elevada qualidade para todos 
e a resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público e público-privado que representem 
ações coerentes, eficazes e adequadas; e se 
as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Alteração 17

Proposta de regulamento
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Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples. A 
contribuição financeira deve ser 
determinada com base nos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
em causa.

(25) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples que respeitem 
as necessidades do Estado-Membro. A 
contribuição financeira deve ser 
determinada com base nos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
em causa.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024.  Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022.  O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2025. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2024. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2025.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
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relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 4,7 
% do seu rendimento nacional bruto. Em 
circunstâncias excecionais e em função dos 
recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2025. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 4,7 
% do seu rendimento nacional bruto. Em 
circunstâncias excecionais e em função dos 
recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos.  
Para garantir a previsibilidade, os 
Estados-Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os 
Estados-Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
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execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro, 
dando prioridade às medidas destinadas a 
colmatar deficiências em vez da imposição 
de sanções. A suspensão e o cancelamento 
da contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações. A Comissão deve comunicar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho a 
sua decisão de suspender ou cancelar as 
contribuições financeiras para um 
Estado-Membro. Para o 
acompanhamento eficaz da execução, os 
Estados-Membros devem apresentar 
relatórios, tal como previsto no processo 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização do plano de 
recuperação e resiliência.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão, bem como uma 
lista completa dos beneficiários finais, 
devem ser comunicados ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e as atividades de 
comunicação devem ser levadas a cabo 
pela Comissão, conforme adequado.

Alteração 22

Proposta de regulamento
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Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho16  e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho17, os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção e investigação de 
irregularidades e de fraudes, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, nos termos do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode 
realizar investigações administrativas, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939, a Procuradoria Europeia 
(EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras 
infrações penais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como estabelece a 
Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho18. Nos termos do 
Regulamento Financeiro, qualquer pessoa 
ou entidade que receba fundos da União 
deve cooperar plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceder 
os direitos e o acesso necessários à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu, 
bem como assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedam direitos 

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho16  e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho17, os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção e investigação de 
irregularidades e de fraudes, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, nos termos do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode 
realizar investigações administrativas, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939, a Procuradoria Europeia 
(EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras 
infrações penais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como estabelece a 
Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho18. Nos termos do 
Regulamento Financeiro, qualquer pessoa 
ou entidade que receba fundos da União 
deve cooperar plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceder 
os direitos e o acesso necessários à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu, 
bem como assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedam direitos 
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equivalentes à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu.

equivalentes à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu. O Parlamento Europeu 
deve exercer o seu controlo democrático 
ex ante e a verificação ex post de que os 
meios disponibilizados ao abrigo do 
mecanismo são bem gastos, representam 
um valor acrescentado da União e apoiam 
a resiliência económica e social dos 
Estados-Membros. Por conseguinte, os 
Estados-Membros são encorajados a 
adotar e aplicar medidas antifraude 
eficazes, com o apoio das agências de luta 
contra a fraude existentes a nível dos 
Estados-Membros e da União, como o 
OLAF e, se for caso disso, a Procuradoria 
Europeia, bem como a defender o Estado 
de direito.

_________________ _________________
14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p.1).

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p.1).

16 Regulamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2).

16 Regulamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2).

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
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(«EPPO») (JO L 283 de 31.10.2017, p.1). («EPPO») (JO L 283 de 31.10.2017, p.1).
18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 –  parágrafo  1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Semestre Europeu para a 
coordenação das políticas económicas» (a 
seguir designado por «Semestre Europeu»), 
o processo estabelecido pelo artigo 2.º-A 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 199720.

3. «Semestre Europeu para a 
coordenação das políticas económicas» (a 
seguir designado por «Semestre Europeu»), 
o processo estabelecido pelo artigo 2.º-A 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 199720. Para 
efeitos do presente regulamento, será 
complementado através do envolvimento 
de regiões, cidades e municípios.

_________________ _________________
20 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
ao reforço da supervisão das situações 
orçamentais e à supervisão e coordenação 
das políticas económicas (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

20 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
ao reforço da supervisão das situações 
orçamentais e à supervisão e coordenação 
das políticas económicas (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Artigo 3.º

Âmbito de aplicação Âmbito de aplicação

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
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de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, incluindo os 
cuidados de saúde, a competitividade, a 
resiliência, a capacidade de coordenação, 
os procedimentos de resposta a crises, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União para um desenvolvimento mais 
harmonioso, através da melhoria da 
resiliência e da capacidade de ajustamento 
dos Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise, 
lutando, simultaneamente, contra as 
desigualdades sociais, e do apoio às 
transições ecológica e digital, contribuindo 
assim para restaurar o potencial de 
crescimento das economias da União, 
tornando-a uma economia mais 
competitiva e baseada no conhecimento, 
favorecer a criação e a preservação de 
emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19, em especial no setor dos 
cuidados de saúde, e promover o 
crescimento sustentável de médio e longo 
prazo.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Princípios horizontais

1. Os Estados-Membros e a 
Comissão devem assegurar o respeito 
pelos direitos fundamentais e o 
cumprimento da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia na 
execução do mecanismo.
Uma vez que a Carta inclui todos os 
direitos abrangidos pela jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, 
os direitos e as liberdades consagrados na 
Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos e outros direitos e princípios 
decorrentes das tradições constitucionais 
comuns dos países da União Europeia e 
de outros instrumentos internacionais, 
devem ser tomadas medidas adequadas 
para impedir a violação desses direitos 
fundamentais, como a discriminação e a 
desigualdade entre homens e mulheres.
2. Os objetivos do mecanismo devem 
ser concretizados em consonância com o 
objetivo de promoção do desenvolvimento 
sustentável, tal como estabelecido no 
artigo 11.º do Tratado;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 

2 Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
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cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento 
e intercâmbio de informações, 
ferramentas informáticas institucionais, e 
todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa efetuadas pela 
Comissão para a gestão de cada 
instrumento.  As despesas podem também 
abranger os custos de outras atividades de 
apoio, tais como o controlo da qualidade e 
o acompanhamento de projetos no 
terreno, assim como os custos do 
aconselhamento pelos pares e peritos para 
a avaliação e execução das reformas e dos 
investimentos.

cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, as despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão, 
pelos Estados-Membros ou pelas 
autoridades de gestão relativamente ao 
funcionamento de cada instrumento. As 
despesas também podem abranger os 
custos de outras atividades de apoio, como 
o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares para a avaliação e execução 
das reformas e dos investimentos.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 6.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Recursos dos programas de gestão 

partilhada
Os recursos afetados aos Estados-
Membros em regime de gestão partilhada 
podem, a pedido destes, ser transferidos 
para o mecanismo. A Comissão deve 
executar esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa.

Alteração 29

Proposta de regulamento
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Artigo 8 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é complementar 
ao apoio prestado ao abrigo de outros 
fundos e programas da União. Os projetos 
de reforma e de investimento podem 
receber apoio de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

O apoio ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é complementar 
ao apoio prestado ao abrigo de outros 
fundos e programas da União e devem ser 
evitadas sobreposições. Os projetos de 
reforma e de investimento podem receber 
apoio de outros programas e instrumentos 
da União, desde que esse apoio não cubra 
os mesmos custos.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 9.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no artigo 
17.º é aplicável a partir do dia seguinte ao 
da adoção da decisão referida no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
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comuns relativas (...).
2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 10 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro, tendo em conta a 
percentagem de jovens que não trabalha, 
não estuda, nem segue uma formação 
(NEET) e a taxa de pessoas em risco de 
pobreza.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 11 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
334 950 000 000 EUR referido no artigo 

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2024, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
334 950 000 000 EUR referido no artigo 
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5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 11 –  n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Mediante a revisão do 
regulamento através de um ato delegado, 
e com base num pedido fundamentado de 
um Estado-Membro, os recursos 
adicionais também podem ser 
disponibilizados para autorizações 
orçamentais em 2023 e 2024.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 11 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição.  Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

Suprimido
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 12 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

1. Até 31 de dezembro de 2025, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 12 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024.  Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2025. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 14 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência.  Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes, bem como objetivos 
anuais. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
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incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público e público-privado por meio de um 
pacote coerente, que deve incluir objetivos 
anuais e um sistema de avaliação da 
execução.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 14 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição, como 
os investimentos na conectividade da 
Internet, para manter ligados os cidadãos, 
especialmente os mais vulneráveis, bem 
como para tornar mais sustentável a 
economia da UE baseada no 
conhecimento. Além disso, como 
consequência da pandemia, os serviços 
nacionais de saúde devem ser apoiados 
através da modernização das 
infraestruturas de saúde e da melhoria da 
eficiência dos sistemas de cuidados de 
saúde na União. Os planos de recuperação 
e resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

_________________ _________________
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21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática, que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 663/2009 e (CE) 
n.º 715/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, as Diretivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, as 
Diretivas 2009/119/CE e (UE) 2015/652 
do Conselho, e revoga o Regulamento 
(UE) n.º 525/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 328 de 
21.12.2018, p. 1).

22 […] 22 […]

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
envolver as partes interessadas, 
designadamente os representantes ou 
autoridades a nível regional e local, os 
parceiros económicos e sociais e as 
organizações da sociedade civil, na 
preparação e execução do plano de 
recuperação e resiliência, ao abrigo do 
Regulamento Delegado n.º 240/2014. 
Estes aspetos são essenciais para 
identificar e avaliar as necessidades 
específicas de investimento num 
determinado Estado-Membro.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
Os Estados-Membros devem apresentar 
um projeto de plano a partir de 15 de 
outubro do ano anterior, juntamente com o 
projeto de orçamento do ano seguinte.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, tendo em conta os 
objetivos de desenvolvimento dos 
Estados-Membros;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação e/ou a preservação de emprego, 
incluindo para os jovens com menos de 
25 anos e para as mulheres, e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, atenua o impacto económico e social 
da crise, melhora o tecido empresarial e 
contribui para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência, incluindo a forma como os 
territórios com especificidades 
geográficas serão visados e a forma como 
os desafios e prioridades específicos por 
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país serão abordados no plano;

Alteração 43Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para a transição para uma economia 
baseada no conhecimento e para as 
transições ecológica e digital ou para os 
desafios que delas resultam; essa 
explicação deve incluir, nomeadamente, 
as medidas adotadas pelos Estados-
Membros para assegurar que os objetivos 
da União para 2030 em matéria de clima 
e energia sejam alcançados, bem como as 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
para conseguirem uma economia com 
impacto neutro no clima até 2050, o mais 
tardar;

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos, bem como os indicadores que 
permitem medi-los, e um calendário 
indicativo para a execução das reformas 
durante um período máximo de quatro anos 
e dos investimentos durante um período 
máximo de sete anos;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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g-A) Uma explicação da forma como 
aborda os desafios para uma governação 
boa e eficaz e as lacunas de capacidade, 
incluindo através do desenvolvimento de 
capacidades entre as autoridades públicas 
e os beneficiários à escala adequada;

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) As medidas de acompanhamento 
que se revelem necessárias;

h) Quaisquer outras medidas de 
acompanhamento que se revelem 
necessárias, incluindo a redução dos 
encargos administrativos desnecessários e 
o aumento do número de parcerias 
público-privadas;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação.

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros, que deve ser 
disponibilizado às outras instituições e 
organismos europeus. Além disso, a 
Comissão pode fornecer aos Estados-
Membros uma caixa de ferramentas de 
boas práticas de fácil utilização.  Os 
Estados-Membros podem igualmente 
solicitar assistência técnica ao abrigo do 
Instrumento de Assistência Técnica, em 
conformidade com a respetiva 
regulamentação.
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão atua em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão pode apresentar 
observações ou solicitar informações 
suplementares. O Estado-Membro em 
causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes de o 
apresentar oficialmente.

1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão, após consulta ao 
Parlamento Europeu, atua em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão pode apresentar 
observações ou solicitar informações 
suplementares. O Estado-Membro em 
causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes de o 
apresentar oficialmente.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º  3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições para uma economia 
baseada no conhecimento e digital, bem 
como para uma economia competitiva e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios: 

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º  3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
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transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

transições para uma economia baseada no 
conhecimento e digital, a fim de 
desenvolver uma economia competitiva, 
ou para responder aos desafios que delas 
resultam;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º  3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
reforçar de forma eficaz o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
reforçar de forma eficaz o potencial de 
crescimento de longo prazo de uma 
economia competitiva, a criação e/ou 
preservação de emprego de elevada 
qualidade e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro, atenuar o 
impacto económico e social da crise e 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial, com vista a 
um desenvolvimento mais harmonioso em 
todos os Estados-Membros;

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º  3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego, bem como se o plano de 
pagamento cumprir o regulamento 
financeiro;

Alteração 53
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Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º  3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes e eficazes para ajudar a 
criar emprego e promover o crescimento e 
o desenvolvimento de uma sociedade 
baseada no conhecimento;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º  3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos.

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, o plano de pagamento, as 
metas e os objetivos intermédios previstos, 
bem como os indicadores conexos.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 17 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 

1. Após consulta ao Parlamento 
Europeu, a Comissão adota uma decisão 
no prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
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metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 17 –  n.º  4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As disposições para permitir que a 
Comissão tenha acesso aos dados 
pertinentes subjacentes.

f) As disposições para permitir que a 
Comissão tenha acesso aos dados 
pertinentes subjacentes, nomeadamente 
das administrações nacionais, regionais e 
locais.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 19 –  n.º  4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1.

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1 e 
que os fundos gastos de forma não 
satisfatória sejam reembolsados.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Prestação de informações ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho e comunicações 
sobre os planos de recuperação e 
resiliência

Participação do Parlamento Europeu e do 
Conselho e comunicações sobre os planos 
de recuperação e resiliência
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 21 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro. Tal pedido 
não deve ser interpretado de forma 
extensiva.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 21 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode desenvolver 
atividades de comunicação para assegurar a 
visibilidade do financiamento da União no 
que respeita ao apoio financeiro previsto 
no plano de recuperação e resiliência 
pertinente, nomeadamente através de 
atividades de comunicação conjuntas com 
as autoridades nacionais em causa.

2. A Comissão pode desenvolver 
atividades de comunicação para assegurar a 
visibilidade do financiamento da União no 
que respeita ao apoio financeiro previsto 
no plano de recuperação e resiliência 
pertinente, nomeadamente através de 
atividades de comunicação conjuntas com 
as autoridades nacionais, regionais e 
locais, bem como com as organizações 
profissionais e da sociedade civil 
pertinentes.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 22 –  parágrafo  1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
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A Comissão e os Estados-Membros 
interessados devem, em conformidade com 
as respetivas responsabilidades, promover 
sinergias e assegurar uma coordenação 
eficaz entre os instrumentos criados pelo 
presente regulamento e os programas e 
instrumentos da União, em especial com as 
medidas financiadas pelos fundos da 
União. Para o efeito, devem:

A Comissão e os Estados-Membros 
interessados devem, a fim de evitar 
quaisquer sobreposições, promover 
sinergias e assegurar uma coordenação 
eficaz entre os instrumentos criados pelo 
presente regulamento e os programas e 
instrumentos da União, em especial com as 
medidas financiadas pelos fundos da 
União. Para o efeito, devem:

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 26 –  n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de dar visibilidade ao apoio 
da União através do mecanismo, os 
Estados-Membros devem informar os seus 
cidadãos sobre os projetos que estão a ser 
financiados;

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— estes desafios são considerados 
cruciais para impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do 
Estado-Membro em causa,

— estes desafios são considerados 
cruciais para impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do 
Estado-Membro em causa, por exemplo, 
através do desenvolvimento responsável 
do potencial de crescimento sustentável,

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração
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— a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação digital dos setores 
económicos ou sociais;

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação digital dos setores 
económicos ou sociais e de facilitar um 
acesso mais generalizado às tecnologias 
digitais;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, 
nomeadamente para os jovens com menos 
de 25 anos e as mulheres, e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;
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POSIÇÃO SOB A FORMA DE ALTERAÇÕES
DA COMISSÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES E DA IGUALDADE DOS 

GÉNEROS

dirigida à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Pela Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros: Sirpa Pietikäinen 
(Relatora)

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão dos 
Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à 
matéria de fundo, as seguintes alterações:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 2.º e o artigo 8.º do 
Tratado estabelecem que, na realização de 
todas as suas ações, a União terá por 
objetivo eliminar as desigualdades e 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres. A integração da perspetiva de 
género, incluindo a orçamentação 
sensível ao género, deve, por conseguinte, 
ser aplicada em todas as políticas e 
regulamentos da UE.

Alteração 2
Proposta de regulamento
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Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 
reforma e acompanhar a sua execução. Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
reformas. Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, é o quadro para identificar as 
prioridades nacionais de reforma e 
acompanhar a sua execução. Os Estados-
Membros desenvolvem as suas próprias 
estratégias nacionais de investimento 
plurianuais para apoiar essas reformas. 
Estas estratégias devem ser apresentadas 
juntamente com os programa nacionais de 
reformas anuais, como forma de delinear e 
coordenar projetos de investimento 
prioritários a apoiar pelo financiamento 
nacional e/ou da União.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. A crise da 
COVID-19 afeta de forma 
desproporcionada as mulheres e as 
raparigas devido às desigualdades 
existentes que se traduzem, 
nomeadamente, num maior risco de 
violência baseada no género durante o 
confinamento e numa taxa mais elevada 
de abandono do mercado de trabalho, 
associados a um aumento das tarefas de 
prestação de cuidados, a uma 
percentagem mais elevada de mulheres 
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crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos Estados-
Membros, que, por seu lado, depende da 
margem de manobra orçamental de que 
dispõem os Estados-Membros para tomar 
medidas destinadas a atenuar o impacto 
económico e social da crise, bem como da 
resiliência das respetivas economias. As 
reformas e os investimentos destinados a 
corrigir as fragilidades estruturais das 
economias e a reforçar a sua resiliência 
serão, por conseguinte, essenciais para 
relançar as economias numa trajetória de 
recuperação sustentável e evitar o 
agravamento das divergências na União.

empregadas nos setores afetados pelo 
confinamento, na economia informal e 
em setores com condições mais precárias. 
A atual pandemia de COVID-19, bem 
como a crise económica e financeira, 
demonstraram que o desenvolvimento de 
um sistema de proteção social baseado em 
serviços públicos e em economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente e 
inclusiva aos choques e a recuperar mais 
rapidamente. As consequências a médio e 
longo prazo da crise da COVID-19 
dependerão do ritmo da recuperação das 
economias dos Estados-Membros, que, por 
seu lado, depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os Estados-
Membros para tomar medidas destinadas a 
atenuar o impacto económico e social da 
crise, bem como da resiliência das 
respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
desigualdades e as fragilidades estruturais 
das economias e a reforçar a sua resiliência 
e inclusividade serão, por conseguinte, 
essenciais para relançar as economias 
numa trajetória de recuperação sustentável 
e evitar o agravamento das divergências 
sociais na União, assim como para 
acelerar o progresso de forma a alcançar 
a igualdade género.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O surto da pandemia de COVID-
19 demonstrou também exercer um 
importante impacto em termos de género 
nas sociedades, refletindo várias 
desigualdades entre mulheres e homens. 
Sabendo que, na UE, a maioria dos 
prestadores de cuidados e de outros 
serviços essenciais são mulheres, tornou-
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se evidente não só o encargo 
desproporcionado que a crise representou 
para as mulheres, mas também o grau de 
segregação horizontal e vertical no 
mercado de trabalho, agravado pela falta 
de serviços e infraestruturas de 
acolhimento de crianças e idosos. Além 
disso, o aumento da violência baseada no 
género durante o confinamento em toda a 
UE revelou uma preocupante falta de 
proteção e de medidas de apoio às 
mulheres vítimas ou em risco de violência 
doméstica. Este instrumento deve ajudar 
os Estados-Membros a apoiar e 
desenvolver iniciativas que visem o acesso 
das mulheres ao empreendedorismo, ao 
microfinanciamento e às CTEM, 
promovendo também oportunidades de 
emprego (especialmente nos setores 
prioritários da economia digital e da 
economia verde) e assegurando iniciativas 
de emprego sem discriminação. Deve ser 
dada especial atenção ao combate à 
segregação do mercado de trabalho, com 
medidas destinadas a reduzir as 
disparidades entre homens e mulheres no 
respeitante ao emprego, aos salários e às 
pensões. Os Estados-Membros devem 
também aproveitar o programa para criar 
e reforçar iniciativas destinadas a 
promover e melhorar a conciliação entre 
a vida profissional e a vida familiar, com 
especial destaque para as infraestruturas 
e os serviços de prestação de cuidados. As 
infraestruturas e os serviços, como os 
abrigos e o apoio às vítimas de violência, 
também serão importantes na via da 
recuperação da crise.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 

(5) São, por conseguinte, fundamentais 
para colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
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reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento faz 
parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 
colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida.

convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida. As reformas devem ser 
implementadas prestando especial 
atenção às populações vulneráveis e 
respeitando a igualdade de género. Esta 
necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise pandémica, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As mulheres têm estado na linha 
da frente da crise da COVID-19, pois 
constituem a maioria dos trabalhadores 
do setor da saúde em toda a UE. 
Assegurar o equilíbrio entre a prestação 
de cuidados não remunerada e as suas 
responsabilidades no emprego tornou-se 
cada vez mais difícil para as famílias 
monoparentais, situação em que se 
encontram 85 % das mulheres.  O 
investimento em infraestruturas de 
cuidados robustas é também essencial 
para garantir a igualdade de género, a 
emancipação económica das mulheres, a 
construção de sociedades resilientes, o 
combate às condições precárias num setor 
dominado por mulheres, o reforço da 
criação de emprego, a prevenção da 
pobreza e da exclusão social e um efeito 
positivo no PIB, uma vez que permite que 
mais mulheres participem no trabalho 
remunerado.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises.   No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego.  Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento. 

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises, nomeadamente o 
investimento nos serviços públicos que 
sofreram consequências negativas 
duradouras para os direitos das mulheres, 
a sua emancipação económica e a sua 
saúde, designadamente a saúde e os 
direitos sexuais e reprodutivos. Por 
conseguinte, é essencial apoiar o 
investimento nesta situação específica, a 
fim de acelerar a recuperação e reforçar o 
potencial de crescimento sustentável a 
longo prazo, assim como a proteção da 
economia da prestação de cuidados como 
parte essencial do modelo económico. O 
investimento na transição ao nível da 
prestação de cuidados e em tecnologias, 
capacidades e processos ecológicos e 
digitais destinados a apoiar a transição para 
as energias limpas, a promoção da 
eficiência energética na habitação e outros 
setores-chave da economia são importantes 
para alcançar um crescimento inclusivo e 
sustentável, assim como para contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.  Além disso, é uma 
oportunidade crucial para facilitar a 
transição para uma economia de cuidados 
resiliente e alcançar uma sociedade 
equilibrada em termos de género.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
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tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos.

tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos e outros objetivos 
ambientais em conformidade com a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente». Embora 
as alterações climáticas e a degradação 
ambiental afetem de forma 
desproporcionada as mulheres, estas estão 
sub-representadas no processo de tomada 
de decisões relativas às políticas de 
atenuação das alterações climáticas. É 
necessário assegurar que as mulheres e 
outros grupos vulneráveis sejam incluídos 
em todos os processos de tomada de 
decisão a nível nacional e da UE.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Refletindo a Estratégia Europeia 
para a Igualdade de Género 2020-2025 e 
transpondo os compromissos da União no 
sentido da implementação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, em particular o objetivo 
5, o Mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para a promoção 
da igualdade de género, o princípio da 
integração da perspetiva de género e a 
eliminação da discriminação e das 
desigualdades em razão do género.

Alteração 10

Proposta de regulamento
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Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes.  Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica, como também da 
transformação digital.  Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica e ao nível da 
prestação de cuidados, como também da 
transformação digital. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos Estados-
Membros, para a atenuação do impacto 
social e económico da crise e para o apoio 
às transições ecológica e digital com vista a 
alcançar a neutralidade climática da Europa 
até 2050, restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego e promovendo o crescimento 
sustentável.

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos Estados-
Membros, para a atenuação do impacto 
social e económico da crise, para a 
promoção da igualdade de género e para o 
apoio às transições ecológica e digital, 
assim como para a transição para uma 
economia de cuidados resiliente, com 
vista a alcançar a neutralidade climática da 
Europa até 2050 e uma sociedade 
equilibrada em termos de género, 
restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego sensível às questões de género e 
promovendo o crescimento sustentável e 
inclusivo.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União.  
A fim de promover ações que se 
enquadrem nas prioridades do Pacto 
Ecológico Europeu e da Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações.  Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. 

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa, com os planos de 
igualdade de género e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades da Estratégia Europeia 
para a Igualdade de Género, no Pacto 
Ecológico Europeu e na Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para a promoção da igualdade 
de género e para as transições ecológica e 
digital, nomeadamente abordar o fosso 
digital entre homens e mulheres. As 
medidas devem permitir alcançar 
rapidamente as metas, os objetivos e os 
contributos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações. Todas as atividades 
apoiadas devem ser prosseguidas no pleno 
respeito das prioridades da União em 
matéria de igualdade, clima e ambiente. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social;  
deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital;  deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego sensível às questões de género, a 
resiliência económica e social e a 
igualdade de género; deve também incluir 
medidas que sejam pertinentes para as 
transições ecológica e digital, assim como 
para a transição para uma economia de 
cuidados resiliente e a promoção da 
igualdade de género; deve ainda incluir 
uma explicação da coerência do plano de 
recuperação e de resiliência proposto com 
os desafios e prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu. Deve ser procurada 
e concretizada uma cooperação estreita 
entre a Comissão e os Estados-Membros 
durante todo o processo.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo Estado-
Membro em causa, e avaliará se o plano de 

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa e com a participação dos parceiros 
sociais e das organizações da sociedade 
civil. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
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recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro é suscetível de contribuir 
para enfrentar de forma eficaz os desafios 
identificados na recomendação específica 
por país pertinente dirigida ao Estado-
Membro em causa ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu; 
se o plano contém medidas que contribuem 
de forma eficaz para as transições 
ecológica e digital e para responder aos 
desafios que delas resultam;  se o plano é 
suscetível de ter um impacto duradouro no 
Estado-Membro em causa; se o plano é 
suscetível de contribuir para reforçar, de 
forma eficaz, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial; se a 
justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego; se o plano de 
recuperação e resiliência proposto contém 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público que 
representem ações coerentes; e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

os elementos fornecidos pelo Estado-
Membro em causa, e avaliará se o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro é suscetível de contribuir 
para enfrentar de forma eficaz os desafios 
identificados na recomendação específica 
por país pertinente dirigida ao Estado-
Membro em causa ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu; 
se o plano contém medidas que contribuem 
de forma eficaz para as transições 
ecológica, digital e ao nível da prestação 
de cuidados, e para responder aos desafios 
que delas resultam; se o plano contém 
medidas que contribuam de forma eficaz 
para a promoção da igualdade de género 
e do princípio da integração da perspetiva 
de género, assim como para a eliminação 
da discriminação baseada no género ou 
para responder aos desafios que dela 
resultam; se o plano é suscetível de ter um 
impacto duradouro no Estado-Membro em 
causa; se o plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência aborda eficazmente o 
impacto da crise na igualdade de género, 
em especial no domínio do emprego e do 
acesso ao financiamento, bem como se 
inclui medidas para prevenir e combater a 
violência baseada no género; se o plano é 
suscetível de contribuir para reforçar, de 
forma eficaz, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego sensível às questões de 
género, a igualdade de género e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 
da coesão económica, social e territorial; se 
a justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego; se o plano de 
recuperação e resiliência proposto contém 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público que 
representem ações coerentes; e se as 
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disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
em consulta com os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, sobre os 
progressos realizados na concretização do 
plano de recuperação e resiliência. Esses 
relatórios elaborados pelos Estados-
Membros em causa devem refletir-se 
adequadamente nos programas nacionais 
de reformas, que devem ser utilizados 
como um instrumento de comunicação dos 
progressos realizados no sentido da 
conclusão dos planos de recuperação e 
resiliência.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
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administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno. Os 
dados recolhidos para efeitos de 
monitorização devem ser recolhidos de 
forma repartida por género.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados e sobre o seu impacto na 
igualdade de género; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente, visando o cumprimento dos 
objetivos do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, a eficiência na 

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente sensível às questões de 
género, em consulta com as organizações 
de mulheres da sociedade civil e peritos 



RR\1217780PT.docx 401/422 PE655.950v03-00

PT

utilização de seus recursos e seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, analisar o 
impacto dos instrumentos a longo prazo.

em orçamentação sensível ao género, 
visando o cumprimento dos objetivos do 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento, a eficiência na utilização de 
seus recursos e seu valor acrescentado. A 
avaliação deve ser acompanhada, se for 
caso disso, de uma proposta de alteração 
do presente regulamento. Uma avaliação 
ex post independente deve, além disso, 
analisar o impacto dos instrumentos a 
longo prazo, nomeadamente no que 
respeita à igualdade de género.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, assim como a transição 
para uma economia de prestação de 
cuidados resiliente, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a igualdade de género, a 
investigação e a inovação, o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, o 
emprego e o investimento e a estabilidade 
dos sistemas financeiros.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
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União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos Estados-
Membros, da atenuação do impacto social 
e económico da crise e do apoio às 
transições ecológica e digital, contribuindo 
assim para restaurar o potencial de 
crescimento das economias da União, 
favorecer a criação de emprego no rescaldo 
da crise da COVID-19 e promover o 
crescimento sustentável.

União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos Estados-
Membros, da atenuação do impacto social 
e económico da crise, assim como no que 
respeita ao género, do apoio às transições 
ecológica e digital, e da promoção da 
igualdade de género, contribuindo assim 
para restaurar o potencial de crescimento 
das economias da União, favorecer a 
criação de emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável e inclusivo, bem como a 
igualdade de género.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem dar prioridade e ser 
coerentes com os desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, em especial os pertinentes para as 
transições ecológica e digital, assim como 
para a transição para uma economia de 
prestação de cuidados resiliente.  Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e outros objetivos climáticos, assim 
como com as respetivas atualizações ao 
abrigo do Regulamento (UE) 2018/199921, 
nos planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União. Os planos de 
recuperação e resiliência devem também 
ser coerentes com as estratégias nacionais 
para a igualdade de género.

__________________ __________________
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21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento 
sensível às questões de género, a criação 
de emprego e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro em causa e 
atenua o impacto económico e social da 
crise, bem como a sua contribuição para o 
reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência e a 
igualdade de género;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital, assim 
como para a transição para uma 
economia de prestação de cuidados 
resiliente, ou para abordar os desafios que 
delas resultam;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Um plano nacional para a 
recuperação a favor da igualdade de 
género, em conformidade com os 
objetivos delineados na Estratégia para a 
Igualdade de Género, a fim de abordar 
eficazmente o impacto negativo da crise 
na igualdade de género, em particular 
assegurando a criação de emprego para 
as mulheres, a redução das disparidades 
salariais entre homens e mulheres e o 
acesso ao crédito por parte das mulheres 
empresárias, incluindo medidas para 
prevenir e combater a violência doméstica 
e baseada no género e o assédio sexual; o 
plano nacional para a igualdade de 
género deve ser desenvolvido e aplicado 
em coordenação com os organismos 
nacionais competentes em matéria de 
igualdade de género e em consulta com as 
organizações de defesa dos direitos das 
mulheres e os peritos em orçamentação 
sensível ao género; 

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação sobre a forma 
como se prevê que as medidas incluídas 
no plano contribuam para a promoção da 
igualdade de género e para o princípio da 
integração da perspetiva de género, assim 
como para a eliminação da discriminação 
baseada no género ou para os desafios 
que dela resultam;

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3 – alínea c-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma avaliação de impacto em 
função do género, que deve informar as 
medidas incluídas no plano;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações analíticas sobre o Estado-
Membro em causa disponíveis no contexto 
do Semestre Europeu, bem como a 
justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do Estado-
Membro em causa e, se for caso disso, as 
informações provenientes da assistência 
técnica recebida através do Instrumento de 
Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações analíticas sobre o Estado-
Membro em causa disponíveis no contexto 
do Semestre Europeu, bem como a 
justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do Estado-
Membro em causa e, se for caso disso, as 
informações provenientes da assistência 
técnica recebida através do Instrumento de 
Assistência Técnica. A Comissão deve 
também exigir uma avaliação do impacto 
do plano em função do género, realizada 
por peritos independentes, ou proceder ela 
própria a essa avaliação.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avalia a importância e a 
coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 

A Comissão avalia a importância e a 
coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
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para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

para as transições ecológica e digital, assim 
como a transição para uma economia de 
prestação de cuidados resiliente e a 
promoção da igualdade de género, e, para 
o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital, assim como 
para a transição para uma economia de 
prestação de cuidados resiliente, ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se o plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência aborda eficazmente as 
questões de género decorrentes da crise, 
assegura a igualdade de género em 
especial no domínio do emprego, da 
igualdade de remuneração e do acesso ao 
financiamento, contribui para a 
promoção do princípio da integração da 
perspetiva de género e para a eliminação 
da discriminação baseada no género, bem 
como se inclui medidas para prevenir e 
combater a violência baseada no género, 
a violência doméstica e o assédio sexual;

Alteração 31
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
reforçar de forma eficaz o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para reforçar a 
coesão económica, social e territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego sensível 
às questões de género, e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial, assim como 
para reforçar a igualdade de género;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam comparáveis, repartidos por género 
e recolhidos de forma eficiente, eficaz e 
atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo e o seu impacto 
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na igualdade de género.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar três 
anos após o final de 2027.

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente e sensível às 
questões de género, o mais tardar três anos 
após o final de 2027.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu. Examina também 
em que medida todos os objetivos e ações 
continuam a ser pertinentes.

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu, assim como os 
efeitos da integração da perspetiva de 
género. Examina também em que medida 
todos os objetivos e ações continuam a ser 
pertinentes.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. O relatório de avaliação ex post 
consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 

4. O relatório de avaliação ex post 
consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
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seu impacto a longo prazo. seu impacto a longo prazo, também em 
matéria de igualdade de género.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para esse efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital e em 
matéria da prestação de cuidados e da 
promoção da igualdade de género, e, para 
esse efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Alteração 38
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam;

(b) se o plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica, digital e ao nível da 
prestação de cuidados, ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam;

Alteração 39
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o plano contém medidas que 
contribuam efetivamente para a 
promoção da igualdade de género e do 
princípio da integração da perspetiva de 
género, bem como para a eliminação da 
discriminação baseada no género ou para 
a resposta aos desafios dela resultantes, 
nomeadamente medidas destinadas a 
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colmatar as disparidades salariais entre 
homens e mulheres, licenças familiares 
adequadas e modalidades de trabalho 
flexíveis, a disponibilização de assistência 
a crianças e cuidados de longa duração 
acessíveis e a preços comportáveis, assim 
como o aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da garantia da 
igualdade de oportunidades e da 
progressão na carreira;

Alteração 40
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se o plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência está em consonância com os 
objetivos da Estratégia para a Igualdade 
de Género e aborda eficazmente o 
impacto da crise na igualdade de género, 
em especial no domínio do emprego, da 
igualdade de remuneração e do acesso ao 
financiamento, bem como se inclui 
medidas para prevenir e combater a 
violência baseada no género e o assédio 
sexual;

Alteração 41
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para reforçar a 
coesão económica, social e territorial;

(d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, a 
igualdade de género e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;
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Alteração 42
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – título

Texto da Comissão Alteração

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam.

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica, digital e ao nível da 
prestação de cuidados, ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam;

Alteração 43
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 –n.° 1 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

ou
a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transição no sentido de uma 
economia de prestação de cuidados;

Alteração 44
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo  1 – subparágrafo 3 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
dar resposta aos desafios resultantes das 
transições ecológica e/ou digital

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
dar resposta aos desafios resultantes das 
transições ecológica, em matéria de 
prestação de cuidados e/ou digital

Alteração 45
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2.2-A O plano abrange medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
promoção da igualdade de género e do 
princípio da integração da perspetiva de 
género, assim como para a eliminação da 
discriminação baseada no género ou para 
responder aos desafios que dela resultam.
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito de aplicação
- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a promoção da igualdade de género 
e do princípio da integração da perspetiva 
de género; ou - a execução das medidas 
previstas é suscetível de contribuir 
significativamente para a eliminação da 
discriminação baseada no género;
ou
- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para dar resposta aos desafios resultantes 
das desigualdades de género e/ ou da 
discriminação
e
- a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro.
Avaliação
A – Em grande medida
B – Moderadamente
C – Em pequena medida

Alteração 46
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2.3-A O plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência aborda eficazmente o 
impacto da crise na igualdade de género, 
em especial no domínio do emprego, da 
igualdade de remuneração e de acesso ao 
financiamento, e abrange medidas para 
prevenir e combater a violência baseada 
no género e o assédio sexual;
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito de aplicação
- o âmbito de aplicação do plano para a 
igualdade de género, desenvolvido em 
consulta com as organizações de 
mulheres da sociedade civil, incluído no 
plano de recuperação e resiliência, deverá 
contribuir significativamente para 
abordar o impacto da crise na igualdade 
de género;
e
- a aplicação do plano para a igualdade 
de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência deverá 
contribuir significativamente para a 
criação de emprego para as mulheres;
e
- a aplicação do plano para a igualdade 
de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência deverá reduzir 
as disparidades salariais entre homens e 
mulheres;
e
- a aplicação do plano para a igualdade 
de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência deverá 
contribuir significativamente para 
facilitar o acesso ao crédito por parte das 
mulheres empresárias;
e
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- a aplicação do plano para a igualdade 
de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência deverá 
contribuir significativamente para 
prevenir e combater a violência baseada 
no género e o assédio sexual.
Avaliação
A — O plano de recuperação e resiliência 
contribui para abordar eficazmente o 
impacto da crise na igualdade de género.
B — O plano de recuperação e resiliência 
contribui para abordar parcialmente o 
impacto da crise na igualdade de género.
C — O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para abordar o impacto da 
crise na igualdade de género.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – título

Texto da Comissão Alteração

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para reforçar a 
coesão económica, social e territorial;

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, a 
igualdade de género e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Alteração 48
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 –n.° 1 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas destinadas a corrigir as 
fragilidades da economia dos Estados-
Membros e a impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do Estado-

— o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas destinadas a corrigir as 
fragilidades da economia dos Estados-
Membros e a impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do Estado-
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Membro em causa, estimular a criação de 
emprego e atenuar os efeitos adversos da 
crise, evitando ao mesmo tempo os 
impactos negativos dessas medidas sobre 
o clima e o ambiente,

Membro em causa, estimular a criação de 
emprego e atenuar os efeitos adversos da 
crise, promovendo ao mesmo tempo a 
igualdade de género e a transição 
ecológica.
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CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS

Exmo. Senhor
Deputado Johan Van Overtveldt
Presidente da
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS
Exma. Senhora 
Deputada Irene Tinagli
Presidente da
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários,
BRUXELAS
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Assunto: Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência (COM(2020)0408 – C9-
0150/2020 – 2020/0104(COD))

Exmo. Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão dos Assuntos Constitucionais foi incumbida 
de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. Na sua reunião de 24 
de setembro de 2020, a Comissão dos Assuntos Constitucionais decidiu proceder ao envio do 
presente parecer sob a forma de carta.

A Comissão dos Assuntos Constitucionais examinou o assunto na sua reunião de 12 de 
outubro de 2020. No decurso da referida reunião1, decidiu instar a Comissão dos Orçamentos 
e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de 
fundo, a incorporarem na proposta de resolução que aprovarem as sugestões constantes da 
presente carta.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha mais elevada 
consideração.

Antonio Tajani

SUGESTÕES

Nas suas resoluções sobre o futuro da Europa, de 16 de fevereiro de 2017, o Parlamento 
sublinhou a necessidade de melhorar a capacidade de ação da União e de reforçar a 
responsabilização democrática e a transparência da sua tomada de decisões, tendo em conta 
que o método comunitário é o mais adequado para o funcionamento da União. O Parlamento 
considerou que os procedimentos de tomada de decisão no Conselho, tanto para os recursos 

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Antonio Tajani (Presidente e relator de parecer), 
Gabriele Bischoff (vice-presidente), Charles Goerens (vice-presidente), Giuliano Pisapia (vice-presidente), 
Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba, (suplente Jacek Saryusz-
Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia 
in 't Veld (suplente Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (suplente Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, 
Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze 
e Rainer Wieland.
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próprios como para o QFP, deveriam passar da unanimidade para a votação por maioria 
qualificada e salientou a necessidade de aplicar o processo legislativo ordinário na adoção do 
Regulamento QFP. Embora algumas destas melhorias exijam uma reforma do Tratado, o 
artigo 312.º, n.º 2, do TFUE já permite a ativação da votação por maioria qualificada no caso 
da adoção do QFP pelo Conselho.

Em consonância com esta posição, no seu parecer dirigido à Comissão dos Orçamentos sobre 
o projeto de decisão do Conselho sobre o sistema de recursos próprios da União Europeia, a 
Comissão dos Assuntos Constitucionais chamou a atenção, por um lado, para os benefícios da 
criação de capacidade financeira temporária através de empréstimos de fundos a obter pela 
Comissão nos mercados, em nome da UE e destinados ao instrumento de recuperação («Next 
Generation EU») e, por outro lado, para a necessidade de introduzir novos e verdadeiros 
recursos próprios durante o período do QFP 2021-2027, a fim de assegurar a credibilidade e a 
sustentabilidade do plano de reembolso do pacote, insistindo simultaneamente em que o novo 
mecanismo exige uma codecisão parlamentar e responsabilização adequadas e a maior 
transparência possível. Isto também deve ser esse o caso das decisões sobre a fixação de 
prioridades e sobre os desembolsos de verbas para todos os instrumentos financiados através 
das receitas afetadas externamente a título do «Next Generation EU». 

Uma vez que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência proposto constitui um dos principais 
pilares das medidas de recuperação do «Next Generation EU», é, por isso, pertinente que este 
instrumento contenha as seguintes disposições para assegurar o controlo democrático e a 
responsabilização, com o devido respeito pelo princípio do equilíbrio institucional: 

- Uma definição clara de prioridades e objetivos de despesa a nível europeu relativamente 
às prioridades identificadas no regulamento, bem como uma incidência em projetos que 
promovam a integração da União;

- A utilização de atos delegados, em vez de atos de execução, para a adoção dos planos de 
recuperação e resiliência;

- Uma revisão obrigatória, atempada e bem enquadrada da aplicação do mecanismo; 

- Consultas às partes interessadas a vários níveis, com representantes ou órgãos de poder 
a nível regional e local, parceiros económicos e sociais, organizações da sociedade civil 
e outras partes interessadas pertinentes, também na preparação dos planos de 
recuperação e resiliência, sem criar atrasos indevidos no processo e em conformidade 
com o princípio da parceria;

- A apresentação regular e atempada de informações ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, em simultâneo e em pé de igualdade, tanto por escrito como através da 
participação dos representantes da Comissão e dos Estados-Membros nas reuniões das 
comissões competentes do Parlamento Europeu; 

- A criação de instrumentos adequados, como um painel de avaliação público, para 
acompanhar e avaliar a execução e o envolvimento do Parlamento Europeu na 
nomeação de eventuais peritos para assistir a Comissão;

- O acesso do Parlamento Europeu a uma base de dados única que contenha, em formato 
eletrónico, informações pormenorizadas sobre todos os beneficiários finais de fundos do 
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mecanismo;

- Acesso a financiamento subordinado ao respeito dos valores consagrados no artigo 2.º 
do TUE, em conformidade com as regras que serão definidas a esse respeito para todo o 
orçamento da UE;

- Um processo de quitação pelo Parlamento Europeu relativamente às despesas efetuadas 
no âmbito deste instrumento, distinguindo claramente entre as despesas do mecanismo e 
o processo de quitação geral da Comissão.

Além disso, a Comissão dos Assuntos Constitucionais gostaria de salientar que o «Next 
Generation EU» é propenso a prolongar os debates divisórios sobre o chamado risco moral 
entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos, caso não sejam criados novos recursos 
próprios para financiar os reembolsos ao orçamento da UE deste pacote de recuperação sem 
precedentes. Tal seria prejudicial para a unidade, a solidariedade e a coesão em que assenta a 
nossa União. Portanto, a comissão exorta novamente à criação dum cabaz de novos recursos 
próprios na sequência dum calendário juridicamente vinculativo e cujo objetivo deve ser o de 
cobrir, pelo menos, os custos relacionados com o pacote de recuperação (principal e juros) do 
«Next Generation EU», a fim de assegurar a credibilidade e a sustentabilidade do plano de 
reembolso do pacote. Para o efeito, é essencial incluir no Acordo Interinstitucional sobre 
questões orçamentais um calendário vinculativo para a criação do referido cabaz de novos 
recursos próprios no período do QFP 2021-2027. Este acordo deve também visar o reforço do 
papel do Parlamento Europeu no que se refere à aplicação das disposições do Tratado em que 
assenta o pacote de recuperação.

Por último, tendo em conta a natureza sem precedentes do instrumento de recuperação – um 
passo de importância histórica, que coincidiu com o 70.º aniversário da Declaração Schuman 
de 9 de maio de 1950 – e a sua importância para uma maior integração da União, a Comissão 
dos Assuntos Constitucionais considera que a Conferência sobre o Futuro da Europa é um 
momento oportuno para debater, entre outras coisas, os desafios democráticos e 
constitucionais associados à estrutura institucional do instrumento de recuperação e aos 
procedimentos de tomada de decisão sobre o QFP e os recursos próprios em geral, tendo em 
conta o papel atualmente limitado do Parlamento Europeu nestes procedimentos.
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