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Alteração 17
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 
de ter resposta através de medidas 
específicas.

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 
de ter resposta através de medidas 
específicas de apoio a uma recuperação 
duradoura e à criação de emprego 
sustentável e de qualidade.

Or. en

Alteração 18
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela pandemia e por uma crise 
social e económica devido às 
consequências da COVID-19 de uma 
forma sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
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e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 
de ter resposta através de medidas 
específicas.

públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais, 
bem como para atenuar os efeitos da crise 
social. A situação excecional assim criada 
precisa de ter resposta através de medidas 
específicas.

Or. en

Alteração 19
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para reagir ao impacto da crise, o 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e o 
Regulamento (UE) n.º 1301/2013 foram 
alterados em 30 de março de 2020 a fim de 
permitir uma maior flexibilidade na 
execução dos programas operacionais 
apoiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), pelo 
Fundo Social Europeu (FSE) e pelo Fundo 
de Coesão (Fundos), e pelo Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP). No entanto, uma vez que os 
impactos nas economias e nas sociedades 
da União se agravaram, ambos os 
regulamentos foram novamente alterados 
em 23 de abril de 2020, a fim de 
proporcionar uma flexibilidade acrescida 
excecional para permitir que os Estados-
Membros se concentrem na resposta que é 
necessário dar a esta crise sem precedentes, 
reforçando a possibilidade de mobilizar o 
apoio não utilizado dos Fundos e 
simplificando os requisitos processuais 
relacionados com a execução do programa 
e as auditorias.

(2) Para reagir ao impacto da crise, o 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e o 
Regulamento (UE) n.º 1301/2013 foram 
alterados em 30 de março de 2020 a fim de 
permitir uma maior flexibilidade na 
execução dos programas operacionais 
apoiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), pelo 
Fundo Social Europeu (FSE) e pelo Fundo 
de Coesão (Fundos), e pelo Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP). No entanto, uma vez que os 
impactos nas economias e nas sociedades 
da União se agravaram, ambos os 
regulamentos foram novamente alterados 
em 23 de abril de 2020, a fim de 
proporcionar uma flexibilidade acrescida 
excecional para permitir que os Estados-
Membros se concentrem na resposta que é 
necessário dar a esta crise sem precedentes, 
reforçando a possibilidade de mobilizar o 
apoio não utilizado dos Fundos e 
simplificando os requisitos processuais 
relacionados com a execução do programa 
e as auditorias. Esta flexibilidade deve ser 
de natureza temporária e estar 
exclusivamente relacionada com a 
resposta à COVID-19.

Or. en
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Alteração 20
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19, especialmente os seus 
impactos sociais, e a preparar uma 
recuperação ecológica, digital e resiliente 
da economia, com vista a mobilizar 
rapidamente recursos para a economia real 
através dos programas operacionais 
existentes. Os recursos para 2020 resultam 
de um aumento dos recursos disponíveis 
para a coesão económica, social e 
territorial no quadro financeiro plurianual 
para 2014-2020, ao passo que os recursos 
para 2021 e 2022 provêm do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
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caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

economias e sociedades, com especial 
incidência nas pessoas mais 
desfavorecidas, como os sem-abrigo e as 
pessoas que vivem em instituições 
segregadas, que tradicionalmente não são 
contactadas pelos institutos de estatística 
dos Estados-Membros; para o efeito, os 
dados devem ser recolhidos com a 
colaboração de organizações não 
governamentais que trabalham no 
domínio da pobreza e da exclusão social. 
A fim de refletir o caráter evolutivo dos 
efeitos da crise, a repartição deve ser 
revista em 2021 com base no mesmo 
método, utilizando os dados estatísticos 
mais recentes disponíveis em 19 de 
outubro de 2021 para distribuir a parcela de 
2022 dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 21
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, apenas para 2020, 2021 e 2022, 
para apoiar os Estados-Membros e as 
regiões mais afetados a promover a 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e a preparar uma 
recuperação ecológica, digital e resiliente 
da economia, com vista a mobilizar 
rapidamente recursos para a economia real 
através dos programas operacionais 
existentes. Os recursos para 2020 resultam 
de um aumento dos recursos disponíveis 
para a coesão económica, social e 
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quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

territorial no quadro financeiro plurianual 
para 2014-2020, ao passo que os recursos 
para 2021 e 2022 provêm do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
e tendo por base um relatório de avaliação 
da Comissão que analisa a eficácia, a 
eficiência e o impacto do instrumento na 
abordagem à crise da COVID-19 para 
distribuir a parcela de 2022 dos recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 22
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Valérie Hayer, 
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
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Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento de 5 mil milhões de EUR em 
dotações de autorização dos recursos 
disponíveis para a coesão económica, 
social e territorial no quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020, ao passo que os 
recursos para 2021 e 2022 provêm do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia. Por iniciativa da Comissão, parte 
dos recursos adicionais devem ser 
canalizados para a assistência técnica. A 
Comissão deve estabelecer a repartição dos 
recursos adicionais remanescentes para 
cada Estado-Membro, com base num 
método de afetação justificado pelos mais 
recentes dados estatísticos objetivos 
disponíveis referentes à prosperidade 
relativa dos Estados-Membros e à extensão 
do efeito da atual crise nas suas economias 
e sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 23
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
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Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer, por meio de um ato delegado, 
a repartição dos recursos adicionais 
remanescentes para cada Estado-Membro, 
com base num método de afetação 
justificado pelos mais recentes dados 
estatísticos objetivos disponíveis referentes 
à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.
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Or. en

Alteração 24
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, em 
particular para as ilhas, dada a 
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economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Or. fr

Alteração 25
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 

(5) Deve ser distribuído pelos 
Estados-Membros um montante excecional 
adicional de 58 272 800 000 EUR (a 
preços correntes) para autorização 
orçamental dos Fundos Estruturais no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, para 2020, 
2021 e 2022, para apoiar os 
Estados-Membros e as regiões mais 
afetados a promover a recuperação da crise 
no contexto da pandemia de COVID-19 e a 
preparar uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia, com vista 
a mobilizar rapidamente recursos para a 
economia real através dos programas 
operacionais existentes. Os recursos para 
2020 resultam de um aumento dos recursos 
disponíveis para a coesão económica, 
social e territorial no quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020, ao passo que os 
recursos para 2021 e 2022 provêm do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia. Por iniciativa da Comissão, parte 
dos recursos adicionais devem ser 
canalizados para a assistência técnica. A 
Comissão deve estabelecer a repartição dos 
recursos adicionais remanescentes para 
cada Estado-Membro, com base num 
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afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

método de afetação justificado pelos mais 
recentes dados estatísticos objetivos 
disponíveis referentes à prosperidade 
relativa dos Estados-Membros e à extensão 
do efeito da atual crise nas suas economias 
e sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 26
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 

(5) (5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
54 806 498 104 EUR (a preços de 2018) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital, sociale resiliente da 
economia, com vista a mobilizar 
rapidamente recursos para a economia real 
através dos programas operacionais 
existentes. Os recursos para 2020 resultam 
de um aumento dos recursos disponíveis 
para a coesão económica, social e 
territorial no quadro financeiro plurianual 
para 2014-2020, ao passo que os recursos 
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2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

para 2021 e 2022 provêm do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

(A presente alteração (ou seja, o 
aditamento da palavra «social» à 
expressão «no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da 
economia») aplica-se a todo o texto, 
incluindo ao título. A sua adoção impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. en

Alteração 27
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No contexto da recuperação 
económica da crise provocada pela 
COVID-19, os territórios economicamente 
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desfavorecidos, em especial nas zonas 
rurais, enfrentam uma enorme 
dificuldade na aplicação dos fundos da 
UE. Por conseguinte, é essencial qua a 
Comissão preste assistência técnica e 
administrativa às zonas que foram mais 
gravemente afetadas pela crise, por forma 
a assegurar que a aplicação do 
financiamento da UE no âmbito da 
iniciativa REACT-EU é efetuada de 
forma eficiente e eficaz. Essa assistência 
funcionará igualmente como salvaguarda 
para a prevenção da interferência de 
fatores políticos nacionais no desempenho 
da política de coesão.

Or. en

Alteração 28
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) 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 são 
definidas no Regulamento Financeiro e 
determinam, em particular, o procedimento 
para estabelecer e executar o orçamento 
por meio de subvenções, contratos 
públicos, prémios, execução indireta e 
prever verificações/o controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base 
no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que respeita 
ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, uma vez que o respeito 
deste princípio é uma condição essencial 

(6) 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 são 
definidas no Regulamento Financeiro e 
determinam, em particular, o procedimento 
para estabelecer e executar o orçamento 
por meio de subvenções, contratos 
públicos, prémios, execução indireta e 
prever verificações/o controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros.
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para uma boa gestão financeira e para 
um financiamento eficaz da UE.

Or. fr

Alteração 29
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, 
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) 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 são definidas no Regulamento 
Financeiro e determinam, em particular, o 
procedimento para estabelecer e executar o 
orçamento por meio de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta e prever verificações/o controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base 
no artigo 322.º do TFUE dizem igualmente 
respeito à proteção do orçamento da União 
em caso de deficiências generalizadas no 
que respeita ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, uma vez que o respeito 
deste princípio é uma condição essencial 
para uma boa gestão financeira e para um 
financiamento eficaz da UE.

(6) 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 são definidas no Regulamento 
Financeiro e determinam, em particular, o 
procedimento para estabelecer e executar o 
orçamento por meio de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta e prever verificações/o controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base 
no artigo 322.º do TFUE dizem igualmente 
respeito à proteção do orçamento da União 
em caso de deficiências generalizadas no 
que respeita ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, uma vez que o respeito 
deste princípio é uma condição essencial 
para uma boa gestão financeira e para um 
financiamento eficaz da UE. Além disso, a 
flexibilidade em termos de gastos das 
dotações ao abrigo da iniciativa 
REACT-EU exige um controlo específico 
dos gastos que ultrapassa a autoavaliação 
pelos Estados-Membros e, por 
conseguinte, tem de ser objeto de 
supervisão pela Comissão, o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF), a 
Procuradoria Europeia e o Tribunal de 
Contas.
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Or. en

Alteração 30
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As despesas relativas ao 
cofinanciamento dos projetos incorridas 
pelos Estados-Membros para a aplicação 
do regulamento devem ser excluídas do 
cálculo dos défices orçamentais nacionais 
no âmbito do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

Or. it

Alteração 31
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 

(7) De modo a dar a flexibilidade 
adequada aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19, e das suas 
consequências sociais, e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
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flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Tendo em conta que 
se prevê que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

Or. en

Alteração 32
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
das regiões de nível NUTS 2. Além disso, 
deve igualmente prever-se a possibilidade 
de utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário permitir flexibilidade para a 
concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes também em simultâneo a 
máxima flexibilidade para a sua afetação 
no âmbito dos programas operacionais 
apoiados pelo FEDER ou pelo FSE. Deve 
ser clarificado que não é necessário 
respeitar a quota mínima do FSE para os 
recursos adicionais. Tendo em conta que se 
prevê que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
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devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

Or. en

Alteração 33
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica também deve 
ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde, 
assegurando a máxima 
complementaridade com o Programa UE 
pela Saúde, e para ajuda às PME, sob a 
forma de capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos, para o 
desenvolvimento de infraestruturas 
sociais ou para medidas de apoio 
económico às regiões mais dependentes 
dos setores mais afetados pela crise. A 
assistência técnica também deve ser 
apoiada. Convém concentrar os recursos 
adicionais exclusivamente no novo 
objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
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simplificadas dos recursos adicionais.

_________________ _________________
5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L 99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p 1);

5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L 99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p 1);

Or. en

Alteração 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
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capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica também deve 
ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica e 
administrativa no âmbito do processo de 
aplicação também deve ser apoiada. 
Convém concentrar os recursos adicionais 
exclusivamente no novo objetivo temático 
«Promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia», que 
deverá também constituir uma prioridade 
de investimento única, a fim de permitir 
uma programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

_________________ _________________
5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L 99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p 1);

5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L 99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p 1);

Or. en
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Alteração 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica também deve 
ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica e 
administrativa no âmbito do processo de 
aplicação também deve ser apoiada. 
Convém concentrar os recursos adicionais 
exclusivamente no novo objetivo temático 
«Promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia», que 
deverá também constituir uma prioridade 
de investimento única, a fim de permitir 
uma programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

_________________ _________________
5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 

5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
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setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L 99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p 1);

setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L 99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p 1);

Or. en

Alteração 36
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica também deve 
ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. Deve ser prestada sistematicamente 
assistência técnica a todos os Estados-
Membros que dela necessitem. Convém 
concentrar os recursos adicionais 
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recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

exclusivamente no novo objetivo temático 
«Promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia», que 
deverá também constituir uma prioridade 
de investimento única, a fim de permitir 
uma programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

_________________ _________________
5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L 99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p 1);

5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L 99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p 1);

Or. en

Alteração 37
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
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mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso a 
serviços universais, inclusivos, acessíveis, 
comportáveis e de elevada qualidade, 
incluindo cuidados de saúde, e aos 
serviços sociais de interesse geral, com 
especial incidência na construção de 
resiliência no setor da prestação de 
cuidados e de acolhimento de crianças, 
bem como para melhorar o acesso por 
parte dos grupos vulneráveis e das 
crianças. Deve esclarecer-se que, nas atuais 
circunstâncias excecionais, o apoio a 
regimes de trabalho de curta duração para 
os trabalhadores por conta de outrem e por 
conta própria, no contexto da pandemia de 
emissões de COVID-19, pode ser prestado 
mesmo quando não é combinado com 
medidas ativas do mercado de trabalho, a 
menos que estas últimas sejam impostas 
pelo direito nacional. O apoio da União a 
esses regimes de tempo de trabalho 
reduzido deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 38
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, incluindo em regiões insulares, 
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regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

remotas, rurais e escassamente povoadas, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido, e apoiar os 
trabalhadores por conta própria, a criação 
de emprego, em especial para as pessoas 
em situação vulnerável, as medidas de 
apoio ao emprego dos jovens, à educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 39
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, a 
inclusão social, a educação e formação, o 
desenvolvimento de competências, e 
erradicar a pobreza, incluindo a pobreza 
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incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

infantil, bem como melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 40
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Uma vez que o encerramento 
temporário das fronteiras entre 
Estados-Membros colocou as 
comunidades fronteiriças perante desafios 
significativos, os Estados-Membros devem 
utilizar pelo menos 7 % dos recursos 
adicionais para apoiar projetos 
transfronteiriços, utilizando ou criando 
novos projetos de cooperação Interreg.

Or. en

Alteração 41
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os 
Estados-Membros dispõem de meios 
financeiros suficientes para executar 
rapidamente as ações de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, é necessário prever 
um nível mais elevado de 
pré-financiamento inicial para a rápida 
execução das ações apoiadas pelos recursos 
adicionais. O pré-financiamento inicial a 
pagar deve assegurar que os 
Estados-Membros dispõem dos meios 
necessários para pagar antecipadamente os 
beneficiários, se for caso disso, e 
reembolsá-los rapidamente depois da 
apresentação dos pedidos de pagamento.

(11) A fim de assegurar que os 
Estados-Membros dispõem de meios 
financeiros suficientes para executar 
rapidamente as ações de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, é necessário prever 
um nível mais elevado de 
pré-financiamento inicial para a rápida 
execução das ações apoiadas pelos recursos 
adicionais. Dos recursos adicionais para o 
ano de 2020, 50 % serão pagos como 
pré-financiamento inicial e devem 
assegurar que os Estados-Membros 
dispõem dos meios necessários para pagar 
antecipadamente os beneficiários, se for 
caso disso, e reembolsá-los rapidamente 
depois da apresentação dos pedidos de 
pagamento.

Or. en

Alteração 42
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os 
Estados-Membros dispõem de meios 
financeiros suficientes para executar 
rapidamente as ações de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, é necessário prever 
um nível mais elevado de 
pré-financiamento inicial para a rápida 
execução das ações apoiadas pelos recursos 
adicionais. O pré-financiamento inicial a 
pagar deve assegurar que os 

(11) A fim de assegurar que os 
Estados-Membros dispõem de meios 
financeiros suficientes para executar 
rapidamente as ações de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19, e das suas 
consequências sociais, e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, é necessário prever 
um nível mais elevado de 
pré-financiamento inicial para a rápida 
execução das ações apoiadas pelos recursos 
adicionais. O pré-financiamento inicial a 
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Estados-Membros dispõem dos meios 
necessários para pagar antecipadamente os 
beneficiários, se for caso disso, e 
reembolsá-los rapidamente depois da 
apresentação dos pedidos de pagamento.

pagar deve assegurar que os 
Estados-Membros dispõem dos meios 
necessários para pagar antecipadamente os 
beneficiários, se for caso disso, e 
reembolsá-los rapidamente depois da 
apresentação dos pedidos de pagamento.

Or. en

Alteração 43
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os Estados-Membros devem dispor 
de flexibilidade para atribuir os recursos 
adicionais aos novos programas 
operacionais específicos ou aos novos 
eixos prioritários no âmbito dos programas 
existentes. A fim de permitir uma execução 
rápida, só as autoridades já designadas dos 
programas operacionais existentes 
apoiados pelo FEDER, pelo FSE ou pelo 
Fundo de Coesão podem ser identificadas 
para novos programas operacionais 
específicos. Não deve ser necessária uma 
avaliação ex ante pelos Estados-Membros e 
os elementos necessários para apresentar o 
programa operacional à aprovação da 
Comissão devem ser limitados.

(12) Os Estados-Membros devem dispor 
de flexibilidade para atribuir os recursos 
adicionais aos novos programas 
operacionais específicos ou aos novos 
eixos prioritários no âmbito dos programas 
existentes. A fim de permitir uma execução 
rápida, só as autoridades já designadas dos 
programas operacionais existentes 
apoiados pelo FEDER, pelo FSE ou pelo 
Fundo de Coesão podem ser identificadas 
para novos programas operacionais 
específicos. Não deve ser necessária uma 
avaliação ex ante pelos Estados-Membros e 
os elementos necessários para apresentar o 
programa operacional à aprovação da 
Comissão devem ser limitados. Contudo, a 
iniciativa REACT-EU não deve apoiar 
ações que contribuam para a segregação 
ou a exclusão social ou que proporcionem 
um rendimento abaixo do limiar de 
pobreza dos Estados-Membros. Os aspetos 
relativos ao género devem ser tidos em 
conta em todos os programas executados, 
durante a sua preparação, execução, 
acompanhamento e avaliação. Além 
disso, a iniciativa REACT-EU deve 
cumprir o artigo 21.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, que determina que é proibida a 
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discriminação em razão, designadamente, 
do sexo, da raça, cor ou origem étnica ou 
social, características genéticas, língua, 
religião ou convicções, opiniões políticas 
ou outras, pertença a uma minoria 
nacional, riqueza, nascimento, 
deficiência, idade ou orientação sexual.

Or. en

Alteração 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os Estados-Membros devem dispor 
de flexibilidade para atribuir os recursos 
adicionais aos novos programas 
operacionais específicos ou aos novos 
eixos prioritários no âmbito dos programas 
existentes. A fim de permitir uma execução 
rápida, só as autoridades já designadas dos 
programas operacionais existentes 
apoiados pelo FEDER, pelo FSE ou pelo 
Fundo de Coesão podem ser identificadas 
para novos programas operacionais 
específicos. Não deve ser necessária uma 
avaliação ex ante pelos Estados-Membros e 
os elementos necessários para apresentar o 
programa operacional à aprovação da 
Comissão devem ser limitados.

(12) Os Estados-Membros devem dispor 
de flexibilidade para atribuir os recursos 
adicionais aos novos programas 
operacionais específicos ou aos novos 
eixos prioritários no âmbito dos programas 
existentes, na sequência da consulta 
realizada junto dos órgãos de poder local 
e regional. A fim de permitir uma 
execução rápida, só as autoridades já 
designadas dos programas operacionais 
existentes apoiados pelo FEDER, pelo FSE 
ou pelo Fundo de Coesão podem ser 
identificadas para novos programas 
operacionais específicos. Não deve ser 
necessária uma avaliação ex ante pelos 
Estados-Membros e os elementos 
necessários para apresentar o programa 
operacional à aprovação da Comissão 
devem ser limitados.

Or. en

Alteração 45
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
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Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Com vista a reduzir os encargos 
para os orçamentos públicos no que se 
refere à promoção da recuperação da crise 
no contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade excecional de solicitar uma 
taxa de cofinanciamento até 100 % a 
aplicar aos eixos prioritários separados dos 
programas operacionais que prestam o 
apoio dos recursos adicionais.

(13) Com vista a reduzir os encargos 
para os orçamentos públicos no que se 
refere à promoção da recuperação da crise 
no contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade excecional, durante os anos 
de 2020 e 2021, de solicitar uma taxa de 
cofinanciamento até 100 % a aplicar aos 
eixos prioritários separados dos programas 
operacionais que prestam o apoio dos 
recursos adicionais. Em 2022 aplicam-se a 
regras normais de cofinanciamento dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 46
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
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de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela Comissão. 
Além disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

de comunicação para os recursos 
adicionais. Por conseguinte, justifica-se 
que as avaliações realizadas durante o 
programa sejam consequentemente 
reforçadas para assegurar que o dinheiro 
da UE é gasto de forma eficiente e em 
apoio aos objetivos previstos, 
nomeadamente medidas de recuperação 
da crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e preparação de uma 
recuperação ecológica, digital e resiliente 
da economia. A Comissão realizará uma 
avaliação até 31 de dezembro de 2021, a 
fim de avaliar a eficácia, a eficiência e o 
impacto dos recursos adicionais, bem 
como da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. É igualmente 
necessário que os Estados-Membros 
efetuem, até 31 de dezembro de 2024, pelo 
menos uma avaliação da eficácia, da 
eficiência e do impacto dos recursos 
adicionais, bem como da forma como 
contribuíram para a consecução dos 
objetivos do novo objetivo temático 
específico. O relatório deve especificar o 
apoio recebido por setor e região, bem 
como o beneficiário efetivo final e o 
montante do apoio recebido. Para facilitar 
a disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela Comissão. 
Além disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.
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Or. en

Alteração 47
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela Comissão. 
Além disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, 
os Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela Comissão.
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introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários 
potenciais, os beneficiários efetivos, os 
participantes, os destinatários finais dos 
instrumentos financeiros e o público em 
geral tenham conhecimento da existência, 
do volume e do apoio adicional decorrente 
dos recursos adicionais.

Or. fr

Alteração 48
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem 
como da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. No exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
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Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela 
Comissão. Além disso, no exercício das 
suas responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 49
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19, e das suas 
consequências sociais, e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
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adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela Comissão. 
Além disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência, da 
inclusividade e do impacto dos recursos 
adicionais, bem como da forma como 
contribuíram para a consecução dos 
objetivos do novo objetivo temático 
específico. Para facilitar a disponibilidade 
de informações comparáveis a nível da 
União, os Estados-Membros são 
incentivados a utilizar os indicadores 
específicos dos programas disponibilizados 
pela Comissão. Além disso, no exercício 
das suas responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 50
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
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necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela Comissão. 
Além disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros devem utilizar os 
indicadores específicos dos programas 
disponibilizados pela Comissão. Além 
disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 51
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de canalizar o 
financiamento para a preparação de uma 
recuperação ecológica, digital e resiliente 
da economia no atual período de 
programação, 40 % dos recursos 
adicionais devem contribuir para a meta 
global do QFP de integração das 
considerações climáticas.

Or. en

Alteração 52
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os Estados-
Membros devem também envolver os 
órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais resultantes do impacto da 
pandemia de COVID-19, bem como os 
diferentes níveis de desenvolvimento, de 
modo a equilibrar a ênfase tanto nas 
regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE, como nas 
regiões e cidades mais afetadas pela 
pandemia. Os Estados-Membros devem 
também envolver os órgãos de poder local 
e regional, bem como os organismos 
representativos dos parceiros sociais e da 
sociedade civil, incluindo as organizações 
não governamentais e os organismos 
responsáveis pela promoção da inclusão 



PE655.679v01-00 38/60 AM\1210204PT.docx

PT

social, da igualdade de género e da não 
discriminação, em conformidade com os 
princípios de parceria.

Or. en

Alteração 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria. Quando da 
avaliação da execução da iniciativa 
REACT-EU, a Comissão avaliará o nível 
de coordenação entre as autoridades 
nacionais e os órgãos de poder local e 
regional na definição do âmbito e do 
montante da assistência solicitada ao 
abrigo da iniciativa REACT-EU.

Or. en
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Alteração 54
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil e, em particular, os 
organismos responsáveis pela promoção 
da inclusão social, da igualdade de género 
e da não discriminação, bem como os 
parceiros sociais no pleno respeito dos 
princípios de parceria.

Or. en

Alteração 55
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
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onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, 
nomeadamente as regiões insulares, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

Or. fr

Alteração 56
Eero Heinäluoma

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

Texto da Comissão Alteração

-1 Ao artigo 4.º, n.º 2, é aditado o 
seguinte parágrafo:
«O respeito pelo Estado de Direito 
constitui uma condição prévia para 
financiamento da UE. Aplicam-se as 
regras adotadas com base no artigo 322.º 
do TFUE relativas à proteção do 
orçamento da União em caso de 
insuficiências generalizadas no que se 
refere ao Estado de direito nos 
Estados-Membros.»

Or. en
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Alteração 57
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 91 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para além dos recursos globais 
referidos no n.º 1, são disponibilizados 
recursos adicionais no valor de 
5 000 000 000 EUR, a preços correntes, 
no que respeita à coesão económica, social 
e territorial, em autorizações orçamentais 
para 2020, afetados ao FEDER e ao FSE.

1-A. Para além dos recursos globais 
referidos no n.º 1, são disponibilizados 
recursos adicionais no valor de 
4 805 843 906 EUR, a preços de 2018, no 
que respeita à coesão económica, social e 
territorial, em autorizações orçamentais 
para 2020, afetados ao FEDER e ao FSE.

Or. en

Alteração 58
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no artigo 2.º do 
Regulamento [IER] devem ser executadas 
no âmbito dos Fundos Estruturais com um 
montante de 53 272 800 000 EUR, a 
preços correntes, do montante indicado no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea i), do 
referido regulamento, sob reserva do 
artigo 4.º, n.º 3, n.º 4 e n.º 8.

As medidas referidas no artigo 2.º do 
Regulamento [IER] devem ser executadas 
no âmbito dos Fundos Estruturais com um 
montante de 50 000 654 198 EUR, a 
preços de 2018, do montante indicado no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea i), do 
referido regulamento, sob reserva do 
artigo 4.º, n.º 3, n.º 4 e n.º 8.

Or. en

Alteração 59
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-A – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estes montantes adicionais para 2021 e 
2022 constituem receitas externas afetadas 
em conformidade com o artigo 21.º, n.º 5, 
do Regulamento Financeiro.

Estes montantes adicionais para 2021 e 
2022 constituem receitas externas afetadas 
em conformidade com o artigo 21.º, n.º 5, 
do Regulamento Financeiro. Com base nos 
dados estatísticos e nos desenvolvimentos 
futuros relacionados com a recuperação 
da crise económica provocada pela 
COVID-19, pode decidir-se prorrogar a 
medidas de flexibilidade ao abrigo da 
iniciativa REACT-EU aos anos de 2023 e 
2024.

Or. en

Alteração 60
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – título

Texto da Comissão Alteração

Recursos adicionais excecionais e 
disposições de execução para o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia (Iniciativa 
REACT-EU)

Recursos adicionais excecionais e 
disposições de execução para o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19, e das 
suas consequências sociais, e preparação 
de uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia (Iniciativa 
REACT-EU)

Or. en

Alteração 61
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Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos adicionais referidos no 
artigo 91.º, n.º 1-A e no artigo 92.º-A 
(«recursos adicionais») serão 
disponibilizados no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia (Iniciativa 
REACT-EU). Os recursos adicionais são 
utilizados para implementar a assistência 
técnica nos termos do n.º 6 do presente 
artigo e as operações que dão execução ao 
objetivo temático referido no n.º 10 do 
presente artigo.

1. Os recursos adicionais referidos no 
artigo 91.º, n.º 1-A, e no artigo 92.º-A 
(«recursos adicionais») serão 
disponibilizados no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, sendo um mínimo de 7 % desses 
recursos disponibilizados ao abrigo do 
objetivo da cooperação territorial 
europeia. Em ambos os casos, os recursos 
adicionais prestam assistência à promoção 
da recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia (Iniciativa 
REACT-EU) Os recursos adicionais são 
utilizados para implementar a assistência 
técnica nos termos do n.º 6 do presente 
artigo e as operações que dão execução ao 
objetivo temático referido no n.º 9 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 62
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 2 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 2020: 5 000 000 000 EUR; – 2020: 4 805 843 906 EUR, a preços 
de 2018;

Or. en
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Alteração 63
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 2 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 2021: 42 434 400 000 EUR; – 2021: 39 987 184 320 EUR, a 
preços de 2018;

Or. en

Alteração 64
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 2 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– 2021: 42 434 400 000 EUR; – 2021: 10 820 400 000 EUR;

Or. en

Alteração 65
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 2 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 2022: 10 820 400 000 EUR. – 2022: 9 996 674 058 EUR, a preços 
de 2018.

Or. en
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Alteração 66
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 2 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– 2022: 10 820 400 000 EUR. – 2022: 42 434 400 000 EUR.

Or. en

Alteração 67
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os recursos adicionais para 2021 e 2022 
são disponibilizados a partir dos recursos 
adicionais referidos no artigo 92.º-A. Os 
recursos adicionais referidos no 
artigo 92.º-A prestam igualmente apoio à 
despesa administrativa até 
18 000 000 EUR, a preços correntes.

Os recursos adicionais para 2021 e 2022 
são disponibilizados a partir dos recursos 
adicionais referidos no artigo 92.º-A. Os 
recursos adicionais referidos no 
artigo 92.º-A prestam igualmente apoio à 
despesa administrativa até 
16 795 821 EUR, a preços de 2018.

Or. en

Alteração 68
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. 0,35 % dos recursos adicionais são 
canalizados para ações de assistência 
técnica por iniciativa da Comissão.

3. 0,35 % dos recursos adicionais são 
canalizados para ações de assistência 
técnica por iniciativa da Comissão, com 
especial incidência nos Estados-Membros 
mais afetados pela pandemia e nos 
Estados-Membros com menores taxas de 
absorção e de execução.

Or. en

Alteração 69
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 0,35 % dos recursos adicionais são 
canalizados para ações de assistência 
técnica por iniciativa da Comissão.

3. Pelo menos 0,35 % dos recursos 
adicionais são canalizados para ações de 
assistência técnica por iniciativa da 
Comissão.

Or. en

Alteração 70
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adota uma decisão, 
por meio de atos de execução, que 
estabeleça a repartição dos recursos 
adicionais a título de dotações dos Fundos 
Estruturais para 2020 e 2021 para cada 
Estado-Membro em conformidade com os 

4. A Comissão fica habilitada a 
adotar um ato delegado, em conformidade 
com o artigo 149.º, que estabeleça a 
repartição dos recursos adicionais a título 
de dotações dos Fundos Estruturais para 
2020 e 2021 para cada Estado-Membro em 
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critérios e a metodologia estabelecidos no 
anexo VII-A. Essa decisão é revista em 
2021 para estabelecer a repartição dos 
recursos adicionais para 2022 com base 
nos dados disponíveis até 19 de outubro 
de 2021.

conformidade com os critérios e a 
metodologia estabelecidos no anexo VII-A. 
Esse ato delegado é revisto em 2021 para 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais para 2022 com base nos dados 
disponíveis até 19 de outubro de 2021.

Or. en

Alteração 71
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE.

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE. A percentagem do FSE 
não pode descer abaixo da atual 
obrigação legal de 23,1 %. Deve ser tido 
em consideração o número acumulado de 
infeções com COVID-19 nas regiões de 
nível NUTS 3 e concentrar-se os recursos 
adicionais nas regiões de nível NUTS 3 
que apresentem os números mais 
elevados.

Or. en

Alteração 72
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração
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Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE.

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE, aos programas 
operacionais que envolvam os órgãos de 
poder local e regional, bem como os 
organismos representativos da sociedade 
civil pertinentes, em conformidade com o 
princípio da parceria. Devem ser 
utilizados, no mínimo, 7 % dos recursos 
adicionais para projetos transfronteiriços.

Or. en

Alteração 73
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE.

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE, na sequência da 
consulta realizada junto dos órgãos de 
poder local e regional.

Or. en

Alteração 74
Valérie Hayer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 5 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 92.º, n.º 7, pode Em derrogação do artigo 92.º, n.º 7, uma 
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também propor a utilização de uma parte 
dos recursos adicionais para incrementar o 
apoio ao Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas (FAEPMC) 
antes ou ao mesmo tempo da dotação para 
o FEDER e o FSE.

parte dos recursos adicionais é utilizada 
para incrementar o apoio ao Fundo de 
Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC) antes ou ao 
mesmo tempo da dotação para o FEDER e 
o FSE. Esta parte deve representar pelo 
menos 3 % dos recursos adicionais, a fim 
de garantir um montante vital a favor das 
pessoas mais carenciadas, fortemente 
afetadas pela crise da COVID-19.

Or. en

Alteração 75
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 5 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos estabelecidos no artigo 92.º, 
n.º 4, não se aplicam à dotação inicial ou 
às suas transferências subsequentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 76
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Até 4 % do total dos recursos 
adicionais do FEDER e do FSE podem 
ser afetados a assistência técnica ao abrigo 
de qualquer programa operacional 
existente apoiado pelo FEDER ou pelo 

6. Se for necessário,  podem ser 
afetados recursos adicionais do FEDER e 
do FSE a assistência técnica ao abrigo de 
qualquer programa operacional existente 
apoiado pelo FEDER ou pelo FSE ou do 
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FSE ou do novo programa operacional 
referido no n.º 11.

novo programa operacional referido no 
n.º 11. Esta assistência técnica e 
administrativa adicional funcionará, 
nomeadamente, como medida de 
prevenção contra a possibilidade de 
fatores políticos nacionais 
comprometerem os esforços da política de 
coesão.

Or. en

Alteração 77
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação do artigo 134.º, 
n.º 2, para o pré-financiamento anual nos 
exercícios de 2021, 2022 e 2023, o 
montante do apoio dos Fundos para todo o 
período de programação do programa 
operacional inclui os recursos adicionais.

Para efeitos da aplicação do artigo 134.º, 
n.º 2, para o pré-financiamento anual nos 
exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024, o 
montante do apoio dos Fundos para todo o 
período de programação do programa 
operacional inclui os recursos adicionais.

Or. en

Alteração 78
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem atribuir os 
recursos adicionais a um ou mais eixos 
prioritários distintos no âmbito de um ou 
mais programas operacionais existentes ou 
a um novo programa operacional referido 

Os Estados-Membros podem atribuir os 
recursos adicionais a um ou mais eixos 
prioritários distintos no âmbito de um ou 
mais programas operacionais existentes ou 
a um novo programa operacional referido 
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no n.º 11. Em derrogação do artigo 26.º, 
n.º 1, o programa abrange o período até 
31 de dezembro de 2022, sob reserva do 
artigo 4.º.

no n.º 11.

Or. en

Alteração 79
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para o FEDER, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar o investimento em produtos e 
serviços destinados aos serviços de saúde, 
para prestar apoio sob a forma de capital de 
exploração ou de apoio ao investimento em 
prol das PME, para apoiar investimentos 
que contribuam para a transição para uma 
economia digital e ecológica, 
investimentos em infraestruturas que 
prestam serviços básicos aos cidadãos e 
medidas económicas nas regiões mais 
dependentes de setores mais afetados pela 
crise.

Para o FEDER, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar o investimento em produtos e 
serviços destinados aos serviços de saúde, 
para prestar apoio sob a forma de capital de 
exploração ou de apoio ao investimento em 
prol das PME, para apoiar investimentos 
que contribuam para a transição para uma 
economia digital e ecológica, 
investimentos em infraestruturas que 
prestam serviços básicos aos cidadãos e 
medidas económicas nas regiões mais 
dependentes de setores mais afetados pela 
crise. Neste contexto, deve ser prestada 
especial atenção à reparação e construção 
de infraestruturas críticas, tais como 
hospitais e estradas, como forma de 
acelerar a recuperação económica e 
reforçar a utilidade dos investimentos na 
política de coesão.

Or. en

Alteração 80
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
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Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para o FEDER, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar o investimento em produtos e 
serviços destinados aos serviços de saúde, 
para prestar apoio sob a forma de capital de 
exploração ou de apoio ao investimento em 
prol das PME, para apoiar investimentos 
que contribuam para a transição para uma 
economia digital e ecológica, 
investimentos em infraestruturas que 
prestam serviços básicos aos cidadãos e 
medidas económicas nas regiões mais 
dependentes de setores mais afetados pela 
crise.

Para o FEDER, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar o investimento em produtos e 
serviços destinados aos serviços de saúde, 
para prestar apoio sob a forma de capital de 
exploração ou de apoio ao investimento em 
prol das PME, para apoiar investimentos 
que contribuam para a transição para uma 
economia digital e ecológica, 
investimentos em infraestruturas que 
prestam serviços básicos aos cidadãos, 
incluindo em regiões insulares, remotas, 
rurais e escassamente povoadas, e 
medidas económicas nas regiões mais 
dependentes de setores mais afetados pela 
crise.

Or. en

Alteração 81
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar medidas de inclusão social e de 
erradicação da pobreza, com especial 
incidência na pobreza infantil e na 
igualdade de género, a manutenção de 
postos de trabalho, nomeadamente através 
de regimes de tempo de trabalho reduzido e 
de apoio aos trabalhadores por conta 
própria, mesmo quando esse apoio não seja 
combinado com medidas ativas do 
mercado de trabalho, a menos que estas 
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pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

últimas sejam impostas pelo direito 
nacional. Os recursos adicionais devem 
apoiar igualmente a criação de emprego, 
em especial para as pessoas em situação 
vulnerável, as medidas para o emprego dos 
jovens, a educação e formação, o 
desenvolvimento de competências, em 
particular para apoiar a dupla transição 
ecológica e digital, e a melhoria do acesso 
a serviços sociais de interesse geral 
universais, inclusivos, acessíveis, 
comportáveis e de elevada qualidade, 
incluindo para as crianças.

Or. en

Alteração 82
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
incluindo em regiões insulares, remotas, 
rurais e escassamente povoadas, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
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interesse geral, incluindo as crianças.

Or. en

Alteração 83
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 10 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que um novo programa 
operacional específico seja estabelecido, 
apenas as autoridades designadas no 
âmbito dos programas operacionais em 
curso apoiados pelo FEDER, pelo FSE e 
pelo Fundo de Coesão podem ser 
identificadas pelos Estados-Membros para 
efeitos do artigo 96.º, n.º 5, alínea a).

Nos casos em que um novo programa 
operacional específico seja estabelecido, 
apenas as autoridades designadas no 
âmbito dos programas operacionais em 
curso apoiados pelo FEDER, pelo FSE e 
pelo Fundo de Coesão podem ser 
identificadas pelos Estados-Membros para 
efeitos do artigo 96.º, n.º 5, alínea a), na 
sequência da consulta realizada junto dos 
órgãos de poder local e regional).

Or. en

Alteração 84
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

11. Em derrogação do artigo 120.º, 
n.º 3, primeiro e segundo parágrafos, pode 
ser aplicada uma taxa de cofinanciamento 
de 100 % ao eixo ou eixos prioritários 
apoiados pelos recursos adicionais 
programados no âmbito do objetivo 
temático referido no n.º 10 do presente 

11. Em derrogação do artigo 120.º, 
n.º 3, primeiro e segundo parágrafos, pode 
ser aplicada uma taxa de cofinanciamento 
de 100 % ao eixo ou eixos prioritários 
apoiados pelos recursos adicionais 
programados no âmbito do objetivo 
temático referido no n.º 10 do presente 



AM\1210204PT.docx 55/60 PE655.679v01-00

PT

artigo. artigo para os anos de 2020 e 2021.

Or. en

Alteração 85
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 56.º, n.º 3, e do 
artigo 114.º, n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar que, até 31 de dezembro 
de 2024, seja efetuada pelo menos uma 
avaliação da utilização dos recursos 
adicionais para examinar a sua eficácia e 
eficiência, o seu impacto e o modo como 
contribuíram para o objetivo temático 
referido no n.º 10 do presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 86
Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 56.º, n.º 3, e do 
artigo 114.º, n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar que, até 31 de dezembro 
de 2024, seja efetuada pelo menos uma 
avaliação da utilização dos recursos 
adicionais para examinar a sua eficácia e 
eficiência, o seu impacto e o modo como 
contribuíram para o objetivo temático 
referido no n.º 10 do presente artigo.

A Comissão deve realizar uma avaliação 
até 31 de dezembro de 2021, conforme 
previsto no artigo 56.º, n.º 4. Em 
derrogação do artigo 56.º, n.º 3, e do 
artigo 114.º, n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar que, até 31 de dezembro 
de 2024, seja efetuada pelo menos uma 
avaliação da utilização dos recursos 
adicionais para examinar a sua eficácia e 
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eficiência, o seu impacto e o modo como 
contribuíram para o objetivo temático 
referido no n.º 10 do presente artigo.

Or. en

Alteração 87
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 56.º, n.º 3, e do 
artigo 114.º, n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar que, até 31 de dezembro 
de 2024, seja efetuada pelo menos uma 
avaliação da utilização dos recursos 
adicionais para examinar a sua eficácia e 
eficiência, o seu impacto e o modo como 
contribuíram para o objetivo temático 
referido no n.º 10 do presente artigo.

Em derrogação do artigo 56.º, n.º 3, e do 
artigo 114.º, n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar que, até 31 de dezembro 
de 2023, seja efetuada pelo menos uma 
avaliação da utilização dos recursos 
adicionais para examinar a sua eficácia e 
eficiência, o seu impacto e inclusividade, o 
cumprimento das metas em matérias de 
igualdade de género e o modo como 
contribuíram para o objetivo temático 
referido no n.º 10 do presente artigo.

Or. en

Alteração 88
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Todos os programas executados ao 
abrigo da iniciativa REACT-EU devem 
garantir a promoção da igualdade de 
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género em todas as fases da sua 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação. Devem assegurar igualdade 
de oportunidades para todos, sem 
discriminação baseada no sexo, na raça, 
na cor, na origem étnica ou social, nas 
características genéticas, na língua, na 
religião ou convicções, nas opiniões 
políticas ou em qualquer outra opinião, 
na pertença a uma minoria nacional, na 
riqueza, no nascimento, na deficiência, na 
idade ou na orientação sexual, 
reforçando, desta forma, a inclusão social 
e reduzindo as desigualdades.

Or. en

Alteração 89
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 12 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

12. As disposições seguintes não se 
aplicam aos recursos adicionais:

12. As disposições seguintes não se 
aplicam aos recursos adicionais caso um 
Estado-Membro participe na cooperação 
reforçada no âmbito da Procuradoria 
Europeia:

Or. en

Alteração 90
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 12 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) os requisitos relativos à 
concentração temática, incluindo os 
limiares estabelecidos para o 
desenvolvimento urbano sustentável, nos 
termos do presente regulamento ou das 
regras específicas dos Fundos, em 
derrogação do artigo 18.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 91
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – ponto 12 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A derrogação prevista no 
artigo 65.º, n.º 10, segundo parágrafo, que 
fixa a data de elegibilidade de 1 de 
fevereiro de 2020 para as operações de 
promoção de capacidades de resposta a 
situações de crise no contexto do surto de 
COVID-19;

Suprimido

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. it

Alteração 92
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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12-A. Condicionalidades 
macroeconómicas, em derrogação do 
artigo 23.º.

Or. en

Alteração 93
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Até ao final de 2021, o mais tardar, 
a Comissão apresenta uma análise da 
execução dos recursos adicionais a que se 
refere o artigo 92.º-B, n.º 2. Se for caso 
disso, essa análise obrigatória deve ser 
acompanhada por uma proposta 
legislativa de revisão do presente 
regulamento, a fim de assegurar a 
utilização plena destes recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 94
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Não devem ser disponibilizados 
recursos adicionais para investimento 
relacionado com a exploração, produção, 
transformação, distribuição, 
armazenamento, transporte, transmissão 
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ou combustão de combustíveis fósseis nem 
para a construção de aeroportos ou 
autoestradas.

Or. en

Alteração 95
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. A Comissão, os Estados-Membros 
e as autoridades de gestão garantem o 
pleno respeito das regras aplicáveis, para 
uma gestão sólida dos recursos e a 
transparência dos respetivos gastos.

Or. en

Alteração 96
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Anexo VII-A – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As regras descritas no ponto 1 não 
podem resultar, em todo o período de 2020 
a 2022, em dotações por Estado-Membro 
superiores a

2. As regras descritas no ponto 1 não 
podem resultar, em todo o período de 2020 
a 2024, em dotações por Estado-Membro 
superiores a

Or. en


