
AD\1253979PT.docx PE700.588v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Orçamentos

2021/0206(COD)

20.4.2022

PARECER
da Comissão dos Orçamentos

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e à Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria o Fundo Social para a Ação Climática
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

Relatora de parecer(*): Margarida Marques

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



PE700.588v02-00 2/27 AD\1253979PT.docx

PT

PA_Legam



AD\1253979PT.docx 3/27 PE700.588v02-00

PT

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Essas alterações têm impactos 
económicos e sociais diferentes nos vários 
setores da economia, nos cidadãos e nos 
Estados-Membros. Em especial, a inclusão 
das emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes dos edifícios e do transporte 
rodoviário no âmbito da 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho31 deverá constituir 
um incentivo económico adicional para 
investir na redução do consumo de 
combustíveis fósseis e, assim, acelerar a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa. Em combinação com outras 
medidas, tal deverá reduzir, a médio e 
longo prazo, os custos associados aos 
edifícios e ao transporte rodoviário e 
proporcionar novas oportunidades de 
criação de emprego e de investimento.

(8) Essas alterações têm impactos 
económicos e sociais diferentes nos vários 
setores da economia, nos cidadãos e nos 
Estados-Membros e podem levar a um 
aumento dos preços dos combustíveis 
fósseis, em especial para os cidadãos mais 
vulneráveis, enquanto decorre a 
descarbonização da economia. Em 
especial, a inclusão das emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes dos 
edifícios e do transporte rodoviário no 
âmbito da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho31 
deverá constituir um incentivo económico 
adicional para investir na redução do 
consumo de combustíveis fósseis e, assim, 
acelerar a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. Em combinação com 
outras medidas, tal deverá reduzir, a médio 
e longo prazo, os custos associados aos 
edifícios e ao transporte rodoviário e 
proporcionar novas oportunidades de 
criação de emprego e de investimento. 
Deve ser prestada especial atenção aos 
grupos mais desfavorecidos e aos 
agregados familiares em situação de 
pobreza na mobilidade ou de pobreza 
energética, para que beneficiem da 
aplicação desses instrumentos de 
financiamento, de modo a não deixar 
ninguém para trás.

__________________ __________________
31 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um sistema 

31 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um sistema 
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de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na União (JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32).

de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na União (JO 
L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No entanto, são necessários 
recursos para financiar esses investimentos. 
Além disso, antes que esses investimentos 
sejam realizados, é provável que os custos 
suportados pelos agregados familiares para 
fins de aquecimento e arrefecimento e para 
cozinhar, bem como pelos utilizadores de 
transportes rodoviários, aumentem em 
virtude de os fornecedores de combustíveis 
sujeitos às obrigações decorrentes do 
comércio de licenças de emissão para 
edifícios e transporte rodoviário 
repercutirem os custos do carbono nos 
consumidores.

(9) No entanto, são necessários 
recursos para financiar esses investimentos. 
Além disso, antes que esses investimentos 
sejam realizados, é provável que os custos 
suportados pelos agregados familiares para 
fins de aquecimento e arrefecimento e para 
cozinhar, bem como pelos utilizadores de 
transportes rodoviários, aumentem em 
virtude de os fornecedores de combustíveis 
sujeitos às obrigações decorrentes do 
comércio de licenças de emissão para 
edifícios e transporte rodoviário 
repercutirem os custos do carbono nos 
consumidores, bem como tendo em conta 
a dependência dos Estados-Membros de 
combustíveis fósseis importados, à luz da 
guerra de agressão russa.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Por conseguinte, uma parte das 
receitas geradas pela inclusão dos edifícios 
e do transporte rodoviário no âmbito da 
Diretiva 2003/87/CE deve ser utilizada 
para fazer face aos impactos sociais 
decorrentes dessa inclusão, para que a 
transição seja justa e inclusiva, não 
deixando ninguém para trás.

(11) Por conseguinte, uma parte das 
receitas geradas pela inclusão dos edifícios 
e do transporte rodoviário no âmbito da 
Diretiva 2003/87/CE deve ser utilizada 
como recurso próprio para financiar o 
orçamento da União como receitas gerais, 
em conformidade com o acordo 
interinstitucional juridicamente 
vinculativo, de 16 de dezembro de 20201-A, 
que estabelece um roteiro para a 
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introdução de novos recursos próprios, 
dotando, assim, o orçamento da União 
dos meios necessários a fim de contribuir 
para fazer face aos impactos sociais 
decorrentes dessa inclusão, para que a 
transição seja justa e inclusiva, não 
deixando ninguém para trás. Nos termos do 
referido acordo, está prevista a introdução 
de um cabaz de novos recursos próprios 
até 1 de janeiro de 2023. Os recursos 
próprios ecológicos são uma forma de 
alinhar o orçamento da UE com as 
prioridades políticas da União, 
proporcionando, por conseguinte, valor 
acrescentado da União, e devem ser 
utilizados de modo a contribuir para a 
integração dos objetivos climáticos, para o 
reembolso das dívidas do 
NextGenerationEU e para a resiliência do 
orçamento da União no que se refere ao 
seu funcionamento enquanto instrumento 
de investimento e de garantias.
__________________
1-A Acordo Interinstitucional, de 16 de 
dezembro de 2020, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia 
e a Comissão Europeia sobre a disciplina 
orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira, bem 
como sobre os novos recursos próprios, 
incluindo um roteiro para a introdução de 
novos recursos próprios (JO L 433I de 
22.12.2020, p. 28).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Por conseguinte, deve ser criado 
um Fundo Social para a Ação Climática (a 
seguir designado por «fundo») a fim de 
disponibilizar fundos aos Estados-
Membros para apoiar as políticas destes 
que visem fazer face aos impactos sociais 

(13) Por conseguinte, deve ser criado 
um Fundo Social para a Ação Climática (a 
seguir designado por «fundo») a fim de 
disponibilizar fundos aos 
Estados-Membros para apoiar as políticas 
destes que visem fazer face aos impactos 
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do comércio de licenças de emissão para 
os edifícios e o transporte rodoviário nos 
agregados familiares vulneráveis, nas 
microempresas vulneráveis e nos 
utilizadores vulneráveis de transportes. Tal 
deve ser alcançado, nomeadamente, por via 
de apoio temporário ao rendimento e de 
medidas e investimentos destinados a 
reduzir a dependência dos combustíveis 
fósseis graças a uma maior eficiência 
energética dos edifícios, à descarbonização 
do aquecimento e arrefecimento dos 
edifícios, incluindo a integração de energia 
de fontes renováveis, e à concessão de um 
melhor acesso à mobilidade e aos 
transportes com nível nulo ou baixo de 
emissões, para benefício dos agregados 
familiares vulneráveis, das microempresas 
vulneráveis e os utilizadores vulneráveis de 
transportes.

sociais nos agregados familiares 
vulneráveis, nas microempresas 
vulneráveis e nos utilizadores vulneráveis 
de transportes decorrentes do comércio de 
licenças de emissão para os edifícios e o 
transporte rodoviário, concebido para 
facilitar a transição ecológica. O fundo 
deve promover a equidade e a 
solidariedade entre os Estados-Membros e 
no seu interior, contribuindo 
simultaneamente para erradicar a 
pobreza energética e a pobreza na 
mobilidade, e deve basear-se nos 
mecanismos climáticos e de solidariedade 
existentes e complementá-los. Tal deve ser 
alcançado, nomeadamente, por via de 
apoio temporário ao rendimento e de 
medidas e investimentos destinados a 
reduzir a dependência dos combustíveis 
fósseis graças a uma maior eficiência 
energética dos edifícios, à descarbonização 
do aquecimento e arrefecimento dos 
edifícios, incluindo a integração de energia 
de fontes renováveis, e à concessão de um 
melhor acesso à mobilidade e aos 
transportes com nível nulo ou baixo de 
emissões, para benefício dos agregados 
familiares vulneráveis, das microempresas 
vulneráveis e os utilizadores vulneráveis de 
transportes.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros, em consulta 
com as autoridades regionais, estão em 
melhor posição para conceber e executar 
planos adaptados e orientados para as 
circunstâncias locais, regionais e nacionais, 
como as suas políticas em vigor nos 
domínios pertinentes e a utilização prevista 
de outros fundos pertinentes da UE. Desta 
forma, a grande diversidade de situações, o 
conhecimento específico das 

(15) Os Estados-Membros, se for caso 
disso em consulta com as partes 
interessadas pertinentes, designadamente 
as autoridades regionais e os parceiros 
sociais, em conformidade com os seus 
quadros jurídicos nacionais, estão em 
melhor posição para conceber e executar 
planos adaptados e orientados para as 
circunstâncias locais, regionais e nacionais, 
como as suas políticas em vigor nos 
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administrações locais e regionais, a 
investigação e inovação e as relações 
laborais e estruturas de diálogo social, bem 
como as tradições nacionais, podem ser 
mais bem respeitadas e contribuir para a 
eficácia e a eficiência do apoio global às 
pessoas vulneráveis.

domínios pertinentes e a utilização prevista 
de outros fundos pertinentes da UE, 
respeitando, em simultâneo as 
competências das autoridades locais ou 
regionais, nomeadamente no tocante à 
atribuição de fundos. Desta forma, a 
grande diversidade de situações, o 
conhecimento específico das 
administrações locais e regionais, a 
investigação e inovação e as relações 
laborais e estruturas de diálogo social, bem 
como as tradições nacionais, podem ser 
mais bem respeitadas e contribuir para a 
eficácia e a eficiência do apoio global às 
pessoas vulneráveis. Os Planos Sociais 
para a Ação Climática devem conter um 
resumo do processo de consulta realizado 
com as autoridades locais e regionais, os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil, designadamente as que 
representam os jovens, e outras partes 
interessadas nacionais pertinentes.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para que a transição para a 
neutralidade climática seja justa, é 
fundamental assegurar que as medidas e os 
investimentos sejam especialmente 
orientados para agregados familiares 
vulneráveis ou em situação de pobreza 
energética, microempresas vulneráveis e 
utilizadores vulneráveis de transportes. As 
medidas de apoio destinadas a promover a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa devem ajudar os Estados-
Membros a fazer face aos impactos sociais 
decorrentes do comércio de licenças de 
emissão nos setores dos edifícios e do 
transporte rodoviário.

(16) Para que a transição para a 
neutralidade climática seja justa, é 
fundamental assegurar que as medidas e os 
investimentos sejam especialmente 
orientados para agregados familiares 
vulneráveis ou em situação de pobreza 
energética, microempresas vulneráveis e 
utilizadores vulneráveis de transportes. As 
medidas de apoio destinadas a promover a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa devem ajudar os 
Estados-Membros a fazer face aos 
impactos sociais nos agregados familiares 
vulneráveis, nas microempresas 
vulneráveis e nos utilizadores vulneráveis 
de transportes decorrentes do comércio de 
licenças de emissão nos setores dos 
edifícios e do transporte rodoviário, 
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concebido para facilitar a transição 
ecológica e que pode levar a preços mais 
elevados da energia proveniente de 
combustíveis fósseis.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Tendo em conta a importância de 
lutar contra as alterações climáticas em 
conformidade com os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris, e 
o compromisso com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, as ações realizadas ao abrigo do 
presente regulamento devem contribuir 
para alcançar a meta de canalizar 30 % de 
todas as despesas no âmbito do quadro 
financeiro plurianual 2021-2027 para a 
integração de objetivos climáticos e 
contribuir para a ambição de consagrar 
10 % das despesas anuais a objetivos em 
matéria de biodiversidade em 2026 e 2027, 
tendo simultaneamente em conta as 
sobreposições existentes entre os objetivos 
climáticos e os objetivos de biodiversidade. 
Para o efeito, a metodologia estabelecida 
no anexo II do Regulamento (UE) 
2021/1060 do Parlamento Europeu e do 
Conselho33 deve ser utilizada para 
identificar as despesas do fundo. O fundo 
deve apoiar atividades que respeitem 
plenamente as normas e as prioridades da 
União em matéria de clima e de ambiente e 
cumpram o princípio de «não prejudicar 
significativamente», na aceção do 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 2020/852 
do Parlamento Europeu e do Conselho34. 
Apenas tais medidas e investimentos 
devem ser incluídos nos planos. As 
medidas de apoio direto ao rendimento 
devem, regra geral, ser consideradas como 
tendo um impacto previsível insignificante 
nos objetivos ambientais e, como tal, 

(18) Tendo em conta a importância de 
lutar contra as alterações climáticas em 
conformidade com os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris, e 
o compromisso com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, as ações realizadas ao abrigo do 
presente regulamento devem contribuir 
para alcançar a meta de canalizar pelo 
menos 30 % do montante total das 
despesas do orçamento da União e do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no âmbito do quadro financeiro 
plurianual 2021-2027 para a integração de 
objetivos climáticos e contribuir para a 
ambição de consagrar 7,5 % das despesas 
anuais no âmbito do quadro financeiro 
plurianual aos objetivos em matéria de 
biodiversidade em 2024 e 10 % das 
despesas anuais a objetivos em matéria de 
biodiversidade em 2026 e 2027, tendo 
simultaneamente em conta as 
sobreposições existentes entre os objetivos 
climáticos e os objetivos de biodiversidade. 
Para o efeito, a metodologia estabelecida 
no anexo II do Regulamento (UE) 
2021/1060 do Parlamento Europeu e do 
Conselho33 deve ser utilizada para 
identificar as despesas do fundo. O fundo 
deve apoiar atividades que respeitem 
plenamente as normas e as prioridades da 
União em matéria de clima e de ambiente e 
cumpram o princípio de «não prejudicar 
significativamente», na aceção do 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 2020/852 
do Parlamento Europeu e do Conselho34. 
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devem ser consideradas conformes com o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente». A Comissão tenciona 
emitir orientações técnicas para os Estados-
Membros muito antes da preparação dos 
planos. As orientações explicarão como as 
medidas e os investimentos devem cumprir 
o princípio de «não prejudicar 
significativamente», na aceção do artigo 
17.º do Regulamento (UE) 2020/852. A 
Comissão tenciona apresentar em 2021 
uma proposta de recomendação do 
Conselho sobre a forma de abordar os 
aspetos sociais da transição ecológica.

Apenas tais medidas e investimentos 
devem ser incluídos nos planos. As 
medidas de apoio direto ao rendimento 
devem, regra geral, ser consideradas como 
tendo um impacto previsível insignificante 
nos objetivos ambientais e, como tal, 
devem ser consideradas conformes com o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente». A Comissão tenciona 
emitir orientações técnicas para os 
Estados-Membros muito antes da 
preparação dos planos. As orientações 
explicarão como as medidas e os 
investimentos devem cumprir o princípio 
de «não prejudicar significativamente», na 
aceção do artigo 17.º do 
Regulamento (UE) 2020/852. A Comissão 
tenciona apresentar em 2021 uma proposta 
de recomendação do Conselho sobre a 
forma de abordar os aspetos sociais da 
transição ecológica.

__________________ __________________
33 Regulamento (UE) 2021/1060 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de junho de 2021, que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu Mais, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo para uma Transição 
Justa e ao Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e 
regras financeiras aplicáveis a esses fundos 
e ao Fundo para o Asilo, a Migração e a 
Integração, ao Fundo para a Segurança 
Interna e ao Instrumento de Apoio 
Financeiro à Gestão das Fronteiras e à 
Política de Vistos (JO L 231 de 30.6.2021, 
p. 159).

33 Regulamento (UE) 2021/1060 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de junho de 2021, que estabelece 
disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu Mais, ao Fundo de 
Coesão, ao Fundo para uma Transição 
Justa e ao Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos, das Pescas e da Aquicultura e 
regras financeiras aplicáveis a esses fundos 
e ao Fundo para o Asilo, a Migração e a 
Integração, ao Fundo para a Segurança 
Interna e ao Instrumento de Apoio 
Financeiro à Gestão das Fronteiras e à 
Política de Vistos (JO L 231 de 30.6.2021, 
p. 159).

34 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).

34 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 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As mulheres são particularmente 
afetadas pela tarifação do carbono, uma 
vez que representam 85 % das famílias 
monoparentais. As famílias monoparentais 
apresentam um risco particularmente 
elevado de pobreza infantil. A igualdade de 
género e a igualdade de oportunidades para 
todos, e a integração desses objetivos, bem 
como as questões de acessibilidade para as 
pessoas com deficiência, devem ser tidas 
em conta e promovidas ao longo da 
preparação e execução dos planos, a fim de 
garantir que ninguém fique para trás.

(19) As mulheres são 
desproporcionadamente afetadas pela 
tarifação do carbono e pela pobreza 
energética e pobreza na mobilidade. Por 
exemplo, as mulheres são o progenitor em 
85 % das famílias monoparentais e as 
famílias monoparentais, juntamente com 
outros grupos vulneráveis, apresentam um 
risco particularmente elevado de pobreza 
infantil, pobreza energética e pobreza na 
mobilidade. A igualdade de género, bem 
como a igualdade de oportunidades e de 
direitos para todos, e a integração desses 
objetivos, bem como as questões de 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência, devem ser tidas em conta e 
promovidas ao longo da preparação, 
execução e acompanhamento dos planos, 
a fim de garantir que ninguém fique para 
trás.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O princípio da unicidade do 
orçamento, segundo o qual todas as 
receitas e despesas da União são inscritas 
no orçamento, constitui um requisito 
estabelecido no artigo 310.º, n.º 1, do 
TFUE. O fundo deve, por conseguinte, ser 
plenamente integrado no orçamento da 
União, a fim de, nomeadamente, respeitar 
o método comunitário, a 
responsabilização, a supervisão e o 
controlo democráticos parlamentares, 
assegurar a previsibilidade do 
financiamento e da programação 
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plurianual e salvaguardar a 
transparência das decisões orçamentais 
tomadas a nível da União.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O enquadramento financeiro do 
fundo deve, em princípio, ser proporcional 
aos montantes correspondentes a 25 % 
das receitas esperadas provenientes da 
inclusão dos edifícios e do transporte 
rodoviário no âmbito da 
Diretiva 2003/87/CE no período 2026-
2032. Nos termos da Decisão (UE, 
Euratom) 2020/2053 do Conselho41, os 
Estados-Membros devem colocar essas 
receitas à disposição do orçamento da 
União como recursos próprios. Os Estados-
Membros devem financiar 50 % dos custos 
totais dos seus próprios planos. Para tal, 
bem como para efeito dos investimentos e 
das medidas destinadas a acelerar e a 
atenuar a transição necessária para os 
cidadãos negativamente afetados, os 
Estados-Membros devem utilizar, entre 
outras, as receitas esperadas do comércio 
de licenças de emissão para os edifícios e o 
transporte rodoviário ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE.

(23) O enquadramento financeiro do 
fundo foi estabelecido com base numa 
avaliação do montante estimado gerado 
através da afetação ao orçamento da 
União de 25 % das receitas esperadas 
provenientes da inclusão dos edifícios e do 
transporte rodoviário no âmbito da 
Diretiva 2003/87/CE no período 2026-
2032. Nos termos da Decisão (UE, 
Euratom) 2020/2053 do Conselho41, os 
Estados-Membros devem colocar essas 
receitas à disposição do orçamento da 
União como recursos próprios. As receitas 
que revertam para o orçamento da União 
devem respeitar o princípio da 
universalidade, nos termos do artigo 7.º 
da Decisão (UE, Euratom) 2020/2053. O 
enquadramento financeiro do fundo para 
o período compreendido entre 2025 e 
2032 deve ser de 72 200 milhões de EUR. 
Uma vez que os Estados-Membros devem 
financiar pelo menos 50 % dos custos 
totais dos seus próprios planos, o fundo 
deve, portanto, mobilizar pelo menos 
144,4 mil milhões de EUR para uma 
transição socialmente justa, com base 
numa avaliação preliminar dos encargos 
adicionais para os agregados familiares, 
as microempresas e os utilizadores de 
transportes em situação de 
vulnerabilidade. Para tal, bem como para 
efeito dos investimentos e das medidas 
destinadas a acelerar e a atenuar a transição 
necessária para os cidadãos negativamente 
afetados, os Estados-Membros devem 
utilizar, entre outras, as receitas esperadas 
do comércio de licenças de emissão para os 



PE700.588v02-00 12/27 AD\1253979PT.docx

PT

edifícios e o transporte rodoviário ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE. O 
financiamento do fundo não deve ser feito 
em detrimento de outros programas e 
políticas da União.

__________________ __________________
41 Decisão (UE, Euratom) 2020/2053 do 
Conselho, de 14 de dezembro de 2020, 
relativa ao sistema de recursos próprios da 
União Europeia e que revoga a 
Decisão 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 
de 15.12.2020, p. 1).

41 Decisão (UE, Euratom) 2020/2053 do 
Conselho, de 14 de dezembro de 2020, 
relativa ao sistema de recursos próprios da 
União Europeia e que revoga a 
Decisão 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 
de 15.12.2020, p. 1).

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) No caso de um aumento do preço 
do carbono, que criaria um encargo 
adicional para os agregados familiares, as 
microempresas e os utilizadores de 
transportes em situação de 
vulnerabilidade, devem ser 
disponibilizadas dotações adicionais para 
o fundo, de modo a assegurar que o 
impacto dos aumentos dos preços do 
carbono nos mais vulneráveis seja 
atenuado de forma adequada e justa, a 
fim de, por sua vez, continuar a apoiar os 
agregados familiares vulneráveis e os 
utilizadores vulneráveis de transportes na 
adaptação a uma transição ecológica 
justa para a neutralidade climática, o que 
implica a eliminação progressiva da 
dependência dos combustíveis fósseis. 
Estes reforços anuais seriam integrados 
no quadro financeiro plurianual através 
de um ajustamento da flutuação do preço 
do carbono automático do limite máximo 
da rubrica 3 e do nível máximo de 
pagamento, cujo mecanismo deverá ser 
previsto no Regulamento (UE, Euratom) 
2020/2093 do Conselho1-A, em 
conformidade com o artigo 312.º do 
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TFUE.
____________________
1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2020/2093 do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2020, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período de 2021 a 2027 (JO L 433I de 
22.12.2020, p. 11).

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos 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, proveniente do fundo 
e de outros programas da União, 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 
fundo acresce ao apoio prestado ao abrigo 
de outros programas e instrumentos da 
União. As medidas e os investimentos 
financiados ao abrigo do fundo devem 
poder receber financiamento de outros 
programas e instrumentos da União, desde 
que esse apoio não cubra os mesmos 
custos.

(25) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos e respeitar 
o princípio da boa gestão financeira, o 
fundo deve ser incluído no orçamento da 
União e as ações ao abrigo do presente 
regulamento devem ser coerentes com os 
programas em curso da União e 
complementares aos mesmos, 
nomeadamente no domínio da ação 
climática e das políticas sociais, evitando 
simultaneamente o duplo financiamento, 
proveniente do fundo e de outros 
programas da União, 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 
fundo acresce ao apoio prestado ao abrigo 
de outros programas e instrumentos da 
União. As medidas e os investimentos 
financiados ao abrigo do fundo devem 
poder receber financiamento de outros 
programas e instrumentos da União, desde 
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que esse apoio não cubra os mesmos 
custos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A execução do fundo deve ser 
conduzida em consonância com o princípio 
da boa gestão financeira, nomeadamente a 
prevenção e a repressão eficazes de 
fraudes, fraude fiscal, evasão fiscal, 
corrupção e conflitos de interesses.

(28) A execução do fundo deve ser 
conduzida em consonância com os 
princípios da unicidade, da universalidade 
e da boa gestão financeira, nomeadamente 
a prevenção e a repressão eficazes de 
fraudes, fraude fiscal, evasão fiscal, 
corrupção e conflitos de interesses.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A integração do fundo no 
orçamento da União proporciona 
garantias sólidas no concernente à 
execução do fundo, graças à proteção 
conferida tanto pela legislação financeira 
da União como pelas normas setoriais e 
financeiras aplicáveis em caso de 
irregularidades ou deficiências graves nos 
sistemas de gestão e de controlo, bem 
como pelas medidas previstas no 
Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 
do Parlamento Europeu e do Conselho1-A 
para a proteção do orçamento da União 
em caso de violações dos princípios do 
Estado de direito nos Estados-Membros. 
Para este efeito, a Comissão deve prever 
um sistema de controlo interno eficaz e 
eficiente e a recuperação dos montantes 
indevidamente pagos ou utilizados de 
forma incorreta, bem como deve tomar as 
medidas necessárias, que poderiam 
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incluir, entre outras, uma suspensão dos 
pagamentos, a cessação do compromisso 
jurídico na aceção do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-B, a proibição de 
assumir tais compromissos jurídicos, ou a 
suspensão do desembolso das prestações.
__________________
1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2020/2092 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2020, 
relativo a um regime geral de 
condicionalidade para a proteção do 
orçamento da União (JO L 433I de 
22.12.2020, p. 1).
1-B 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).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) O respeito pelos direitos 
fundamentais e o cumprimento da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia devem ser assegurados ao longo 
da preparação, da avaliação, da execução 
e do acompanhamento dos projetos 
elegíveis ao abrigo do fundo. O fundo 
deve contribuir para eliminar as 
desigualdades, promover a igualdade de 
género e integrar a perspetiva de género, 
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bem como para combater a discriminação 
em razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual, tal como estabelecido 
no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia (TUE), no artigo 10.º do TFUE 
e no artigo 21.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As medidas e os investimentos apoiados 
pelo fundo devem beneficiar os agregados 
familiares, as microempresas e os 
utilizadores de transportes que estejam 
numa situação vulnerável e sejam 
particularmente afetados pela inclusão das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes dos edifícios e do transporte 
rodoviário no âmbito da Diretiva 
2003/87/CE, em especial os agregados 
familiares em situação de pobreza 
energética e os cidadãos sem acesso a 
transportes públicos alternativos aos 
automóveis individuais (em zonas remotas 
e rurais).

As medidas e os investimentos apoiados 
pelo fundo devem beneficiar os agregados 
familiares, as microempresas e os 
utilizadores de transportes que estejam 
numa situação vulnerável e sejam 
particularmente afetados pela transição 
ecológica, nomeadamente pela inclusão 
das emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes dos edifícios e do transporte 
rodoviário no âmbito da Diretiva 
2003/87/CE, em especial os agregados 
familiares em situação de pobreza 
energética e os cidadãos sem acesso a 
transportes públicos alternativos aos 
automóveis individuais (em zonas remotas 
e rurais).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do fundo é contribuir para 
a transição para a neutralidade climática, 
abordando os impactos sociais da inclusão 
das emissões de gases com efeito de estufa 
dos edifícios e do transporte rodoviário no 
âmbito da Diretiva 2003/87/CE. O objetivo 

O objetivo geral do fundo é contribuir para 
uma transição justa para a neutralidade 
climática, abordando os impactos sociais 
nos agregados familiares, nas 
microempresas e nos utilizadores de 
transportes da inclusão das emissões de 
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específico do fundo é apoiar os agregados 
familiares vulneráveis, as microempresas 
vulneráveis e os utilizadores vulneráveis de 
transportes por meio de apoio direto 
temporário ao rendimento e de medidas e 
investimentos destinados a aumentar a 
eficiência energética dos edifícios, a 
descarbonização do aquecimento e 
arrefecimento de edifícios, incluindo a 
integração de energia de fontes renováveis, 
e a concessão de um melhor acesso à 
mobilidade e aos transportes com nível 
nulo ou baixo de emissões.

gases com efeito de estufa provenientes 
dos edifícios e do transporte rodoviário no 
âmbito da Diretiva 2003/87/CE, concebida 
para facilitar a transição ecológica. O 
objetivo específico do fundo é apoiar a 
transição para a neutralidade climática 
dos agregados familiares vulneráveis, das 
microempresas vulneráveis e dos 
utilizadores vulneráveis de transportes por 
meio de apoio direto temporário ao 
rendimento e de medidas e investimentos 
destinados a aumentar a eficiência 
energética dos edifícios, a descarbonização 
do aquecimento e arrefecimento de 
edifícios, incluindo a integração de energia 
de fontes renováveis, e a concessão de um 
melhor acesso à mobilidade e aos 
transportes com nível nulo ou baixo de 
emissões, eliminando, assim, 
progressivamente a dependência dos 
combustíveis fósseis.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Utilizadores vulneráveis de 
transportes», utilizadores de transportes, 
incluindo membros de agregados 
familiares de rendimentos médios mais 
baixos, que são significativamente afetados 
pelo impacto nos preços decorrente da 
inclusão do transporte rodoviário no 
âmbito da Diretiva 2003/87/CE e que não 
dispõem de meios para adquirir veículos 
com nível nulo ou baixo de emissões ou 
para mudar para modos de transporte 
sustentáveis alternativos, incluindo 
transportes públicos, em especial nas 
zonas rurais e remotas.

(13) «Utilizadores vulneráveis de 
transportes», utilizadores de transportes, 
incluindo membros de agregados 
familiares de rendimentos médios mais 
baixos, que são significativamente afetados 
pelo impacto nos preços decorrente da 
inclusão do transporte rodoviário no 
âmbito da Diretiva 2003/87/CE e que não 
dispõem de meios para adquirir veículos 
com nível nulo ou baixo de emissões ou 
para mudar para modos de transporte 
sustentáveis alternativos, incluindo 
transportes públicos.

Alteração 19
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada Estado-Membro deve 
consultar, em conformidade com o seu 
quadro jurídico nacional, as autoridades 
locais e regionais, os parceiros sociais, as 
organizações da sociedade civil, 
designadamente as que representam os 
jovens, e outras partes interessadas 
pertinentes sobre o seu projeto de plano 
antes de apresentar o plano à Comissão.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Tendo em vista a preparação e, uma 
vez disponível, a execução do plano, um 
resumo do processo de consulta das 
autoridades locais e regionais, dos 
parceiros sociais, das organizações da 
sociedade civil, das organizações de 
juventude e de outras partes interessadas, 
realizado nos termos do artigo 10.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999 e do regime 
jurídico nacional, e uma descrição de como 
os contributos das partes interessadas se 
refletem no plano;

(j) Tendo em vista a preparação e, uma 
vez disponível, a execução do plano, um 
resumo do processo de consulta previsto 
no artigo 3.º, n.º 3-A das autoridades locais 
e regionais, dos parceiros sociais, das 
organizações da sociedade civil, das 
organizações de juventude e de outras 
partes interessadas, realizado nos termos 
do artigo 10.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999 e do regime 
jurídico nacional, e uma descrição de como 
os contributos das partes interessadas se 
refletem no plano;

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem incluir nos 
custos totais estimados o apoio financeiro 
concedido a entidades públicas ou privadas 

Os Estados-Membros podem incluir nos 
custos totais estimados o apoio financeiro 
concedido a entidades públicas ou privadas 
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que não sejam agregados familiares 
vulneráveis, microempresas vulneráveis e 
utilizadores vulneráveis de transportes, 
caso essas entidades executem medidas e 
investimentos que beneficiem, em última 
instância, agregados familiares vulneráveis, 
microempresas vulneráveis e utilizadores 
vulneráveis de transportes.

que não sejam agregados familiares 
vulneráveis, microempresas vulneráveis e 
utilizadores vulneráveis de transportes, 
caso essas entidades executem medidas e 
investimentos que beneficiem, em última 
instância, agregados familiares vulneráveis, 
microempresas vulneráveis e utilizadores 
vulneráveis de transportes. Essas entidades 
devem cumprir os requisitos em matéria 
de visibilidade previstos no artigo 22.º, 
n.º 2.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As dotações adicionais são 
disponibilizadas em função do 
ajustamento técnico específico com base 
na flutuação do preço do carbono previsto 
no artigo 4.º-B do ... [Regulamento (UE, 
Euratom) 2020/2093 do Conselho1-A 
conforme alterado], de modo a garantir 
que as dotações disponíveis do orçamento 
da UE para o fundo aumentam a par do 
preço do carbono.
__________________
1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2020/2093 do Conselho, de 17 de 
dezembro de 2020, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período de 2021 a 2027 (JO L 433I de 
22.12.2020, p. 11).

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O enquadramento financeiro para a 2. O enquadramento financeiro para a 
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execução do fundo no período 2028-2032 é 
de 48 500 000 000 EUR, a preços 
correntes, sujeito à disponibilidade dos 
montantes dentro dos limites máximos 
anuais do quadro financeiro plurianual 
aplicável a que se refere o artigo 312.º do 
TFUE.

execução do fundo no período 2028-2032 é 
de 48 500 000 000 EUR, a preços 
correntes, sujeito à disponibilidade dos 
montantes dentro dos limites máximos 
anuais do quadro financeiro plurianual 
aplicável a que se refere o artigo 312.º do 
TFUE. A prorrogação do ajustamento 
técnico específico com base na flutuação 
do preço do carbono é considerada no 
contexto das negociações do quadro 
financeiro plurianual aplicável.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira máxima para 
cada Estado-Membro é calculada conforme 
especificado no anexo I e no anexo II.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 
9.º, n.º 1-A, a dotação financeira máxima 
para cada Estado-Membro é calculada 
conforme especificado no anexo I e no 
anexo II.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro pode 
apresentar um pedido, até ao limite da 
respetiva dotação financeira máxima, para 
executar o seu plano.

2. Em 2025, cada Estado-Membro 
pode apresentar um pedido, até ao limite da 
respetiva dotação financeira máxima, para 
executar o seu plano.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em 2026 e 2027, cada 
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Estado-Membro pode apresentar um 
pedido até à sua dotação financeira 
máxima para executar o seu plano e até à 
sua quota-parte máxima da dotação 
adicional disponibilizada nos termos do 
artigo 9.º, n.º 1-A, conforme especificado 
no anexo II e com base na metodologia de 
cálculo referida no anexo I.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) se a consulta para o projeto de 
plano foi realizada em conformidade com 
o artigo 3.º, n.º 3-A;

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se um Plano Social para a Ação 
Climática, incluindo os marcos e as metas 
previstas, deixar de ser parcial ou 
totalmente exequível pelo Estado-Membro 
em causa devido a circunstâncias objetivas, 
em especial devido aos efeitos diretos reais 
do sistema de comércio de licenças de 
emissão para os edifícios e o transporte 
rodoviário estabelecido nos termos do 
capítulo IV-A da Diretiva 2003/87/CE, o 
Estado-Membro em causa pode apresentar 
à Comissão uma alteração do seu plano que 
inclua as modificações necessárias e 
devidamente justificadas. Os Estados-
Membros podem solicitar assistência 
técnica para a preparação desse pedido.

1. Se um Plano Social para a Ação 
Climática, incluindo os marcos e as metas 
previstas, deixar de ser parcial ou 
totalmente exequível pelo Estado-Membro 
em causa devido a circunstâncias objetivas, 
em especial devido aos efeitos diretos reais 
do sistema de comércio de licenças de 
emissão para os edifícios e o transporte 
rodoviário estabelecido nos termos do 
capítulo IV-A da Diretiva 2003/87/CE, ou 
se um Estado-Membro decidir propor 
uma alteração do seu plano para uma 
melhor consecução dos objetivos 
definidos no artigo 1.º do presente 
regulamento, o Estado-Membro em causa 
pode apresentar à Comissão uma alteração 
do seu plano que inclua as modificações 
necessárias e devidamente justificadas. Os 
Estados-Membros podem solicitar 
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assistência técnica para a preparação desse 
pedido.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso sejam disponibilizadas 
dotações adicionais nos termos do 
artigo 9.º, n.º 1-A, o Estado-Membro em 
causa pode apresentar uma alteração 
específica do seu plano à Comissão com 
vista a:
a) Aumentar o número de 
beneficiários ou os custos suportados por 
uma medida ou um investimento previstos 
no seu plano;
b) Acrescentar medidas ou 
investimentos em conformidade com o 
artigo 6.º;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2– parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo, se um Estado-Membro 
apresentar uma alteração do seu plano 
nos termos do n.º 1-A, alínea a), a 
Comissão não avalia os critérios referidos 
no artigo 15.º, n.º 2, alíneas a), b) e c), 
subalínea ii).

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Se a avaliação pela Comissão do 
plano alterado for positiva, a Comissão 
adota, nos termos do artigo 16.º, n.º 1, no 
prazo de três meses a contar da 
apresentação oficial do plano alterado pelo 
Estado-Membro, uma decisão, por meio de 
um ato de execução, na qual expõe as 
razões da sua avaliação positiva.

3. Se a avaliação pela Comissão do 
plano alterado for positiva, a Comissão 
adota, nos termos do artigo 16.º, n.º 1, no 
prazo de três meses a contar da 
apresentação oficial do plano alterado pelo 
Estado-Membro, uma decisão, por meio de 
um ato de execução, na qual expõe as 
razões da sua avaliação positiva. Se um 
plano for alterado nos termos do n.º 1-A, 
alínea a), esse período é reduzido para 
seis semanas.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a avaliação pela Comissão do 
plano alterado for negativa, a Comissão 
indefere o pedido dentro do prazo referido 
no n.º 3, depois de ter dado ao Estado-
Membro em causa a possibilidade de 
apresentar observações no prazo de três 
meses a contar da comunicação da 
avaliação da Comissão.

4. Se a avaliação pela Comissão do 
plano alterado for negativa, a Comissão 
indefere o pedido dentro dos prazos 
referidos no n.º 3, depois de ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de três 
meses a contar da comunicação da 
avaliação da Comissão.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Depois de adotar uma decisão nos 
termos do artigo 16.º, a Comissão celebra 
oportunamente um acordo com o Estado-
Membro em causa para o período 2025-
2027, o qual constitui um compromisso 
jurídico individual na aceção do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046. 
Esse acordo pode ser celebrado não mais 

1. Depois de adotar uma decisão nos 
termos do artigo 16.º, a Comissão celebra 
oportunamente um acordo com o Estado-
Membro em causa para o período até 2027, 
o qual constitui um compromisso jurídico 
individual na aceção do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.Esse acordo pode ser 
celebrado não mais do que um ano antes do 
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do que um ano antes do início dos leilões 
ao abrigo do capítulo IV-A da 
Diretiva 2003/87/CE.

início dos leilões ao abrigo do 
capítulo IV-A da Diretiva 2003/87/CE.

Alteração 34

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 os marcos e 
as metas estabelecidas na decisão da 
Comissão a que se refere o artigo 16.º não 
foram satisfatoriamente cumpridas, é 
suspenso o pagamento da totalidade ou de 
parte da dotação 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 os marcos e 
as metas estabelecidas na decisão da 
Comissão a que se refere o artigo 16.º não 
foram satisfatoriamente cumpridas, é 
suspenso o pagamento da totalidade ou de 
parte da dotação financeira. O montante 
suspenso corresponde aos custos das 
medidas cujos marcos e metas não foram 
satisfatoriamente cumpridos. O 
Estado-Membro em causa pode apresentar 
observações no prazo de um mês a contar 
da comunicação da avaliação da Comissão.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao executarem o fundo, os 
Estados-Membros, na qualidade de 
beneficiários de fundos ao abrigo do fundo, 
adotam as medidas adequadas para 
proteger os interesses financeiros da União 
e para assegurar que a utilização de fundos 
em relação a medidas e investimentos 
apoiados pelo fundo cumpre o direito da 
União e o direito nacional aplicáveis, em 
especial relativamente à prevenção, 
deteção e correção de fraudes, corrupção e 
conflitos de interesses. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem prever um 
sistema de controlo interno eficaz e 

1. Ao executarem o fundo, os 
Estados-Membros, na qualidade de 
beneficiários de fundos ao abrigo do fundo, 
respeitam os valores fundamentais 
consagrados no artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia, designadamente o 
Estado de direito. Adotam as medidas 
adequadas para proteger os interesses 
financeiros da União e para assegurar que a 
utilização de fundos em relação a medidas 
e investimentos apoiados pelo fundo 
cumpre o direito da União e o direito 
nacional aplicáveis, em especial 
relativamente à prevenção, deteção e 
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eficiente, descrito mais 
pormenorizadamente no anexo III, e a 
recuperação dos montantes indevidamente 
pagos ou utilizados de forma incorreta. Os 
Estados-Membros podem recorrer aos seus 
sistemas nacionais de gestão orçamental 
habituais.

correção de fraudes, corrupção e conflitos 
de interesses. Para este efeito, os 
Estados-Membros devem prever um 
sistema de controlo interno eficaz e 
eficiente, descrito mais 
pormenorizadamente no anexo III, e a 
recuperação dos montantes indevidamente 
pagos ou utilizados de forma incorreta. Os 
Estados-Membros podem recorrer aos seus 
sistemas nacionais de gestão orçamental 
habituais.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Até 1 de julho de 2026, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação preliminar sobre a 
execução e o funcionamento do fundo. 
Nessa avaliação preliminar, a Comissão 
deve ponderar a prorrogação do 
ajustamento técnico específico com base 
na flutuação do preço do carbono a que 
se refere o artigo 9.º no contexto das 
negociações do próximo quadro 
financeiro plurianual.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As dotações adicionais abrangidas pelo 
artigo 9.º, n.º 1-A, são atribuídas aos 
Estados-Membros com base na seguinte 
quota-parte:
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