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B9-0331/2021

Resolução do Parlamento Europeu sobre a posição do Parlamento Europeu sobre a 
avaliação em curso da Comissão e do Conselho dos planos nacionais de recuperação e 
resiliência 
(2021/2738(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de fevereiro de 2021, que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência1 
(Regulamento MRR),

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de maio de 2021, sobre o direito do Parlamento à 
informação no que respeita à avaliação em curso dos planos nacionais de recuperação e 
resiliência2,

– Tendo em conta os artigos 18.º, 19.º e 20.º do Regulamento MRR,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que, nos termos do Regulamento MRR, adotado através do processo 
legislativo ordinário, a Comissão avalia os planos de recuperação e resiliência dos 
Estados-Membros ou, se for caso disso, a atualização dos planos apresentados pelo 
Estado-Membro no prazo de dois meses a contar da apresentação oficial, e apresenta 
uma proposta de decisão de execução do Conselho;

B. Considerando que o MRR é um instrumento sem precedentes em termos de volume e de 
meios de financiamento; que a Comissão está a preparar-se para emitir dívida, uma vez 
que todos os Estados-Membros da UE já ratificaram com êxito a Decisão Recursos 
Próprios3;

C. Considerando que a Comissão deve ter em conta todos os elementos decorrentes das 
opiniões expressas através do diálogo sobre recuperação e resiliência, incluindo as 
resoluções do Parlamento Europeu, que é um elemento da maior importância para o 
controlo democrático e o escrutínio parlamentar da aplicação do MRR, só sendo 
possível com a plena participação do Parlamento em todas as fases;

D. Considerando que o artigo 26.º do Regulamento MRR estabelece um diálogo sobre 
recuperação e resiliência a fim de assegurar uma maior transparência e 
responsabilização e para que a Comissão forneça informações ao Parlamento sobre, 
nomeadamente, os planos de recuperação e resiliência dos Estados-Membros e a 

1 JO L 57 de 18.2.2021, p. 17.
2 Textos aprovados, P9_TA(2021)0257.
3 Decisão (UE, Euratom) 2020/2053 do Conselho, de 14 de dezembro de 2020, relativa ao sistema de 
recursos próprios da União Europeia (JO L 424 de 15.12.2020, p. 1).
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respetiva avaliação;

E. Considerando que o Parlamento convidou reiteradamente a Comissão a fornecer 
informações, inclusivamente por escrito, sobre o ponto da situação da avaliação dos 
planos nacionais de recuperação e resiliência para o diálogo sobre recuperação e 
resiliência;

F. Considerando que os Estados-Membros deveriam ter, regra geral, apresentado à 
Comissão os seus planos nacionais de recuperação e resiliência até 30 de abril de 2021; 
que, até à data, 23 Estados-Membros apresentaram à Comissão os seus planos de 
recuperação e resiliência;

G. Considerando que a Comissão partilhou com o Parlamento e o Conselho os planos 
nacionais de recuperação e resiliência apresentados;

H. Considerando que o Parlamento realizou um debate em sessão plenária, em 18 de maio 
de 2021, sobre o direito do Parlamento à informação no que respeita à avaliação em 
curso dos planos nacionais de recuperação e resiliência;

I. Considerando que, em 20 de maio de 2021, o Parlamento adotou, por uma muito ampla 
maioria, uma resolução sobre o direito do Parlamento à informação no que respeita à 
avaliação em curso dos planos nacionais de recuperação e resiliência;

J. Considerando que, em 20 de janeiro de 2021, o Comité das Regiões e o Conselho dos 
Municípios e Regiões da Europa publicaram os resultados da sua consulta específica 
sobre a participação dos municípios, das cidades e das regiões na preparação dos planos 
nacionais de recuperação e resiliência;

K. Considerando que os projetos de atos delegados subsequentes ao Regulamento MRR 
não correspondem às expectativas do Parlamento, nomeadamente o ato delegado sobre 
o painel de avaliação da recuperação e resiliência e o ato delegado que estabelece 
indicadores comuns para a comunicação de informações sobre os progressos do 
mecanismo e a metodologia de comunicação das despesas sociais;

1. Solicita à Comissão que aplique meticulosamente a letra e o espírito do Regulamento 
MRR no processo de avaliação dos planos nacionais de recuperação e resiliência, 
saudando simultaneamente os esforços da Comissão para assegurar a rápida adoção das 
decisões de execução pertinentes do Conselho relacionadas com os planos nacionais de 
recuperação e resiliência antes do verão, bem como o seu empenhamento contínuo com 
os Estados-Membros para os ajudar a apresentar planos de elevada qualidade;

2. Congratula-se com as respostas escritas às perguntas escritas apresentadas pelo 
Parlamento; espera receber em breve as respostas da Comissão à matriz recentemente 
apresentada pelo Parlamento, que fornece uma avaliação quantitativa e qualitativa de 
todos os planos apresentados;

3. Exorta a Comissão a avaliar os planos nacionais em conformidade com os critérios 
estipulados no Regulamento MRR; recorda à Comissão que não deve haver concessões 
políticas aquando da avaliação dos planos e espera que a Comissão rejeite qualquer 
plano nacional que não corresponda às expetativas delineadas pelo sistema de 
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classificação; incentiva a Comissão a realizar avaliações aprofundadas e exaustivas dos 
planos, assegurando ao mesmo tempo que não participa estreitamente na elaboração dos 
planos antes da sua apresentação; deseja que as partes interessadas nacionais possam 
participar na mesma medida;

4. Salienta que o MRR proporciona uma oportunidade significativa para muitos Estados-
Membros não só recuperarem da crise imediata, mas também colocarem as suas 
economias numa nova trajetória de crescimento; salienta que são essenciais planos 
ambiciosos e uma sólida execução para não perder esta oportunidade; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de nem todos os Estados-Membros poderem aproveitar 
plenamente a oportunidade disponível devido à qualidade dos respetivos planos; 
considera que o MRR não deve ser uma oportunidade perdida ou permitir a manutenção 
de um cenário de statu quo;

5. Assinala que, de acordo com as informações prestadas pela Comissão, todos os planos 
formalmente apresentados cumprem os objetivos de investimento no domínio climático 
e digital; exorta a Comissão a avaliar também o aspeto qualitativo dos investimentos 
propostos, a fim de garantir que cumprem tanto os objetivos quantitativos como 
qualitativos:

6. Manifesta preocupação com o desequilíbrio de muitos planos nacionais que dependem 
fortemente do investimento mas são insuficientes no domínio das reformas estruturais; 
exorta a Comissão a assegurar um elevado grau de coerência dos planos nacionais com 
as recomendações específicas por país do Semestre Europeu; insiste em que a Comissão 
preste especial atenção à necessidade de assegurar que as reformas propostas sejam 
genuínas e não prejudiquem reformas anteriores mais ambiciosas já adotadas; considera, 
além disso, que a Comissão deve exortar os Estados-Membros a apresentarem e 
aplicarem reformas ambiciosas desde o início do período de financiamento do MRR;

7. Manifesta o seu desapontamento por muitos planos nacionais de recuperação e 
resiliência se concentrarem no investimento a curto prazo e não nos investimentos e 
reformas da próxima geração;

8. Reitera que o MRR não deve financiar despesas nacionais recorrentes, tais como 
reduções fiscais permanentes; exorta a Comissão a avaliar este critério de forma 
holística e a considerar os efeitos de substituição entre os planos de recuperação e 
outros programas nacionais;

9. Observa que o valor acrescentado europeu não se materializará pelo simples facto de o 
MRR ser uma iniciativa da UE; salienta que os projetos transfronteiriços abrangendo 
mais do que um Estado-Membro seriam a melhor forma de garantir o valor 
acrescentado europeu e os efeitos colaterais associados; lamenta o facto de poucos 
planos nacionais conterem projetos transfronteiriços genuínos, em particular porque os 
projetos transfronteiriços são cruciais para a União da Energia e a União Digital; exorta 
a Comissão a incentivar vivamente os Estados-Membros a facilitarem projetos 
transfronteiriços financiados através do MRR;

10. Recorda que a recuperação deve ser alcançada e reforçada a resiliência da União e dos 
seus Estados-Membros através de medidas de apoio que remetam para domínios de 
intervenção de importância europeia estruturados em seis pilares: recorda à Comissão a 
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necessidade de se assegurar que todos os seis pilares serão contemplados pelos Estados-
Membros; regista que existem Estados-Membros que não tencionam efetuar quaisquer 
investimentos em infraestruturas digitais;

11. Recorda que, no caso dos investimentos em capacidades digitais e conectividade, os 
Estados-Membros devem fornecer, nos seus planos, uma autoavaliação da segurança 
baseada em critérios objetivos comuns que permitam identificar quaisquer problemas de 
segurança e especifiquem a forma como esses problemas serão tratados a fim de 
respeitar o direito da União e o direito nacional aplicável; exorta a Comissão a 
assegurar-se de que todos os planos nacionais que contenham tais investimentos 
forneçam essa avaliação e que os respetivos investimentos não sejam contrários aos 
interesses estratégicos da União;

12. Insiste em que os projetos no âmbito dos planos de recuperação e resiliência devem 
investir nas pessoas para alcançar os objetivos comuns do «Next Generation EU»; 
salienta que as reformas e investimentos na educação e nas competências estão 
incluídos no sexto pilar do MRR com esta finalidade; exorta os Estados-Membros e a 
Comissão a assegurarem-se de que os planos de recuperação e resiliência são 
acompanhados de medidas mais substanciais para investir na educação e nas 
competências, incluindo competências digitais, melhoria de competências, reconversão 
e requalificação da mão de obra ativa, programas de integração para desempregados, 
políticas de investimento no acesso e oportunidades para crianças e jovens e políticas 
que colmatem o fosso geracional para maximizar o valor acrescentado dos 
investimentos no futuro;

13. Reitera que o MRR foi concebido para apoiar projetos que respeitem o princípio da 
adicionalidade no financiamento da União; lamenta que muitos Estados-Membros 
tenham utilizado excessivamente a cláusula de retroatividade para abranger projetos a 
partir de fevereiro de 2020; observa que tal é tecnicamente legal, mas viola o espírito do 
Regulamento MRR; recorda a Comissão de que os investimentos devem ser 
acompanhados por reformas e solicita-lhe que garanta que todos os investimentos 
retroativos aprovados são acompanhados de uma forma clara pelas correspondentes 
reformas e dotados de marcos e metas que sejam claros; constata que a falta de projetos 
verdadeiramente adicionais financiados pelo MRR poderá limitar o seu impacto 
macroeconómico;

14. Lamenta o facto de os planos nacionais de recuperação e resiliência não estarem a ser 
suficientemente coordenados com os acordos de parceria e os programas da UE, como o 
InvestEU; apela à criação de sinergias e complementaridades entre o MRR e os acordos 
de parceria e o InvestEU; lamenta a escassa utilização dada aos Estados-Membros para 
a componente nacional do InvestEU, o que poderia favorecer, em particular, a criação 
de instrumentos de apoio à solvência para as PME; reitera que a participação das PME 
na execução dos planos é fator essencial para o êxito do MRR;

15. Exorta os Estados-Membros a compilarem e registarem dados sobre os destinatários e 
beneficiários finais, bem como os objetivos, o montante e a localização dos projetos 
financiados pelo MRR, num formato eletrónico normalizado e interoperável, e a 
utilizarem a ferramenta única de prospeção de dados que será fornecida pela Comissão; 
exorta a Comissão, neste contexto, a ultimar o instrumento único de prospeção de dados 
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o mais rapidamente possível; recorda que o artigo 22.º, n.º 2, do Regulamento MRR 
prevê a obrigação de os Estados-Membros recolherem e assegurarem o acesso a 
categorias normalizadas de dados; relembra à Comissão que deve assegurar o 
cumprimento destas obrigações para efeitos de auditoria e controlo, e a fim de 
providenciar dados comparáveis sobre a utilização dos fundos relacionada com medidas 
de execução dos projetos de reformas e investimentos no âmbito dos planos de 
recuperação e resiliência; recorda ainda à Comissão a necessidade de garantir a 
transparência dos beneficiários finais e de assegurar a existência de mecanismos 
adequados para evitar o duplo financiamento;

16. Observa que poucos Estados-Membros optam por combinar o financiamento de 
subvenções com o de empréstimos nos seus planos nacionais de recuperação e 
resiliência; manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de uma grande parte da 
componente de empréstimos, e por conseguinte do próprio MRR, não ir ser reclamada, 
o que representaria uma oportunidade perdida, em particular tendo em conta a 
experiência acumulada com a baixa absorção dos fundos estruturais;

17. Adverte a Comissão para que garanta, na sua avaliação, que os planos nacionais de 
recuperação e resiliência não contêm projetos anteriormente rejeitados;

18. Relembra o seu pedido à Comissão para cumprir as suas obrigações por força do 
Regulamento MRR de fornecer ao Parlamento todas as informações pertinentes sobre o 
ponto da situação da aplicação do Regulamento MRR e ter em conta quaisquer 
elementos decorrentes dos pontos de vista expressos através do diálogo sobre 
recuperação e resiliência, incluindo os pontos de vista partilhados pelas comissões 
competentes e nas resoluções apresentadas em sessão plenária; congratula-se com os 
esforços redobrados da Comissão no sentido de fornecer informações adequadas 
durante as reuniões regulares com o Parlamento;

19. Considera que, a fim de se assegurar um controlo democrático adequado e o escrutínio 
parlamentar da execução do MRR, bem como uma maior transparência e 
responsabilização democrática, a Comissão deve informar o Parlamento com 
regularidade, oralmente e por escrito, sobre o estado da avaliação dos planos nacionais 
de recuperação e resiliência; realça mais uma vez que, em conformidade com o 
Regulamento MRR, o Parlamento tem o direito de receber essas informações no 
contexto do diálogo sobre recuperação e resiliência;

20. Reitera o seu apelo à Comissão para que forneça toda a informação pertinente de base e 
um resumo das reformas e dos investimentos previstos nos planos apresentados, 
relacionados com o âmbito de aplicação baseado nos seis pilares (incluindo os objetivos 
gerais e específicos e os princípios horizontais) e nos 11 critérios de avaliação 
estabelecidos no Regulamento MRR;

21. Congratula-se com a receção de traduções automáticas de documentos da Comissão, 
reiterando a sua expectativa de que as informações sejam fornecidas num formato 
facilmente compreensível e comparável, e incluam quaisquer traduções existentes de 
documentos apresentados pelos Estados-Membros;

22. Insiste em que a partilha de qualquer avaliação preliminar dos planos não predetermina 
o resultado do processo; considera que tal melhoraria o diálogo sobre recuperação e 
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resiliência, uma vez que a maioria dos planos nacionais de recuperação e resiliência se 
encontra, no momento da sua apresentação, num estado de maturidade muito avançado 
e existe a probabilidade de que sejam aprovados;

23. Recorda a Comissão de que é necessária uma total transparência e responsabilização 
para assegurar e reforçar a legitimidade democrática e a apropriação pelos cidadãos do 
MRR;

24. Lamenta que muitos Estados-Membros não tenham envolvido, ou apenas o tenham feita 
de uma forma inadequada, as autoridades regionais e locais no processo de elaboração 
dos planos; lamenta ainda que, em alguns casos, nem sequer os parlamentos nacionais 
tenham sido adequadamente envolvidos ou informados;

25. Relembra que, nos termos do artigo 18.º, n.º 4, alínea q), do Regulamento MRR, os 
planos nacionais de recuperação e resiliência devem conter «um resumo do processo de 
consulta, realizado nos termos do regime jurídico nacional, das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais, das organizações da sociedade civil, das organizações 
de juventude e de outras partes interessadas pertinentes, e a forma como os contributos 
das partes interessadas se refletem no plano de recuperação e resiliência»; exorta a 
Comissão a incentivar os Estados-Membros a consultarem todas as partes interessadas 
nacionais e a assegurarem-se da participação da sociedade civil e dos órgãos de poder 
local e regional na execução dos planos e, em particular, no seu acompanhamento, para 
garantir a realização de consultas em caso de futuras alterações ou novos planos;

26. Solicita que a Comissão crie mecanismos abrangentes de supervisão qualitativa e 
quantitativa da execução, a fim de supervisionar a execução dos planos nacionais de 
recuperação e resiliência de uma forma rigorosa e eficaz; manifesta a sua preocupação 
com a sustentabilidade a longo prazo, para efeitos da consecução dos objetivos políticos 
a longo prazo da UE, dos veículos criados a nível nacional para canalizar o 
financiamento proveniente do MRR;

27. Exorta a Comissão a assegurar uma total transparência no que diz respeito ao 
cronograma para a aprovação dos atos delegados subsequentes ao Regulamento MRR, 
nomeadamente os atos delegados relativos ao painel de avaliação da recuperação e da 
resiliência e à metodologia para comunicar despesas sociais, incluindo as relativas às 
crianças e aos jovens, e a estabelecer indicadores comuns para comunicar os progressos 
do mecanismo e tomar em conta os elementos pertinentes do diálogo sobre recuperação 
e resiliência;

28. Congratula-se com a receção dos projetos de atos delegados, mas entende que a 
Comissão está a ultrapassar as suas competências, tanto na forma como no conteúdo, 
nos projetos propostos; solicita à Comissão que integre devidamente as preocupações do 
Parlamento nos projetos alterados; reitera o seu apelo à rápida aprovação destes atos 
delegados antes das férias de verão;

29. Insta a Comissão a assegurar que, antes da avaliação do cumprimento dos marcos e das 
metas acordados nas decisões de execução do Conselho e dos planos nacionais de 
recuperação e resiliência, o Parlamento receba as conclusões preliminares relativas ao 
cumprimento dos marcos e das metas, conforme exigido pelo artigo 25.º, n.º 4, do 
Regulamento MRR;
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30. Relembra ao Conselho que, em especial aquando da adoção de decisões de execução, 
«os resultados pertinentes dos debates realizados no seio das instâncias preparatórias do 
Conselho devem ser partilhados com as comissões competentes do Parlamento 
Europeu»;

31. Convida a Comissão a continuar a seguir uma abordagem aberta, transparente e 
construtiva durante os diálogos sobre recuperação e resiliência;

32. Insiste em que a Comissão se assegure de que os planos nacionais de recuperação e 
resiliência contêm disposições que garantam que os beneficiários do financiamento da 
União reconhecem a origem e asseguram a visibilidade do financiamento da União, 
inclusivamente, se for caso disso, ostentando o emblema da União e uma declaração de 
financiamento adequada com o seguinte texto: «financiado pela União Europeia – 
NextGenerationEU»;

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, ao Conselho 
Europeu e à Comissão.


