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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator considera, de modo geral, que a proposta se baseia logicamente em duas propostas 
anteriores relativas à política de coesão, a Iniciativa de Investimento em Resposta ao 
Coronavírus (CRII) e a Iniciativa de Investimento de Resposta à Crise do Coronavírus+ 
(CRII+), recentemente adotadas pelos colegisladores. Por conseguinte, o relator acolhe com 
agrado a proposta de alteração do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (Regulamento Disposições 
Comuns), a fim de assegurar a disponibilização de recursos adicionais excecionais para os 
Estados-Membros a título dos fundos estruturais, com o objetivo de proporcionar assistência à 
promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 nas zonas 
geográficas da Europa cuja economia e emprego foram mais penalizados e de preparar uma 
recuperação ecológica, digital e resiliente da economia.

São propostas várias alterações para aumentar a flexibilidade para os Estados-Membros, por 
exemplo, utilizando os fundos para além de 2022 ou permitindo uma execução rápida de 
qualquer programa.

O relator congratula-se com o facto de os Estados-Membros disporem da possibilidade de 
repartir os recursos adicionais entre o FEDER e o FSE através da programação de recursos sem 
quaisquer limitações. Os Estados-Membros têm igualmente a possibilidade de utilizar uma 
parte destes recursos adicionais para o FAEPMC. Os recursos adicionais serão atribuídos a um 
ou mais eixos prioritários específicos no âmbito de um ou mais programas existentes, através 
de um pedido de alteração do programa ou dos programas em causa, ou de um novo programa 
específico através da preparação e apresentação de um novo programa operacional.

O relator concorda que os recursos adicionais só podem ser utilizados para apoiar operações 
em prol da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 ou da preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia, através de investimentos em 
operações que contribuam para a transição para uma economia digital e ecológica, ao abrigo de 
um novo objetivo temático que complemente os objetivos temáticos estabelecidos no artigo 9.º, 
bem como para financiar a assistência técnica. 

A fim de compensar estas flexibilidades propostas, o relator sugere reforçar a qualidade dos 
relatórios, o que deverá permitir controlos adequados e constantes em matéria de regularidade 
e impacto. A realização dos objetivos da REACT-UE, a eficiência na utilização dos seus 
recursos, os tipos de ações financiadas, os beneficiários e os beneficiários finais das dotações 
financeiras e o seu valor acrescentado europeu na ajuda à recuperação económica devem ser 
clarificados de modo a dar um contributo útil para o planeamento futuro da política de coesão. 
Tal deve ser igualmente importante, independentemente de as dotações financeiras serem 
provenientes do orçamento tradicional da UE ou do instrumento «Next generation EU» como 
receitas afetadas externas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento Europeu de 
Recuperação] e dentro dos limites dos 
recursos nele atribuídos, devem ser 
tomadas medidas de recuperação e 
resiliência, no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento, 
para fazer face ao impacto sem precedentes 
da crise da COVID-19. Esses recursos 
adicionais devem ser utilizados para 
garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [IER]. Além 
disso, os recursos adicionais para a coesão 
económica, social e territorial devem ser 
disponibilizados através de uma revisão do 
quadro financeiro plurianual para 2014-
2020.

(4) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento Europeu de 
Recuperação] e dentro dos limites dos 
recursos nele atribuídos, devem ser 
tomadas medidas de recuperação e 
resiliência, no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento, 
para fazer face ao impacto sem precedentes 
da crise da COVID-19. Além disso, os 
recursos adicionais para a coesão 
económica, social e territorial devem ser 
disponibilizados através de uma revisão do 
quadro financeiro plurianual para 2014-
2020.

Or. en

Alteração 2

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 

(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, e, 
sempre que justificado por um Estado-
Membro, também para os anos 2023 e 
2024, 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 
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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.

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 e, se for caso disso, para 
2023 e 2024, 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 e, se necessário, as 
parcelas de 2023 e 2024 dos recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os Estados- (11) A fim de assegurar que os Estados-
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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.  

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 e, se for caso 
disso, de pré-financiamento anual, 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.  

Or. en

Alteração 4

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 de modo a 
permitir uma aprovação rápida dos 
programas e a maior redução possível do 
período de arranque.
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Or. en

Alteração 5

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 
introduzidos pela União, nomeadamente 

(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 – ou até 31 de 
dezembro de 2026, caso sejam 
disponibilizados recursos adicionais para 
autorizações orçamentais adicionais em 
2023 e 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 e devem seguir os tipos de 
medidas financiadas, bem como os 
beneficiários e os beneficiários finais das 
dotações, e informar a Comissão em 
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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.

conformidade, sem criar encargos 
administrativos desproporcionados. Além 
disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, a 
Comissão, 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 6

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Dada a pandemia de COVID-19 e 
a urgência de responder à crise de saúde 
pública dele resultante, é considerado 
necessário recorrer à exceção ao prazo de 
oito semanas referido no artigo 4.º do 
Protocolo n.º 1, relativo ao papel dos 
parlamentos nacionais na União 
Europeia, anexo ao Tratado da União 
Europeia, ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e ao 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta proposta é urgente, mas há ainda tempo para dar aos parlamentos nacionais o habitual 
prazo de oito semanas.
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Alteração 7

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. Em 
derrogação do primeiro parágrafo e com 
base num pedido fundamentado de um 
Estado-Membro, os recursos adicionais 
podem também ser disponibilizados para 
autorizações orçamentais em 2023 e 2024. 
Os recursos adicionais referidos no artigo 
92.º-A prestam igualmente apoio à despesa 
administrativa até 18 000 000 EUR, a 
preços correntes.

Or. en

Alteração 8

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 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.

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 
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. Se 
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necessário, é também revisto em 2022 
no que respeita às autorizações 
orçamentais de 2023 e 2024, com base 
nos dados estatísticos mais recentes 
disponíveis, assegurando em 
simultâneo que os programas 
operacionais não são afetados 
negativamente. 

Or. en

Alteração 9

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 e 2023 e, se for 
caso disso, 2024, o montante do apoio dos 
Fundos para todo o período de 
programação do programa operacional 
inclui os recursos adicionais.

Or. en

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do segundo parágrafo e 
com base num pedido fundamentado de 
um Estado-Membro, o pré-financiamento 
anual para 2022 e 2023 e, se aplicável, 
para 2024, pode corresponder, no 
máximo, a 50 % dos recursos adicionais 
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afetados a programas ao abrigo do novo 
objetivo temático referido no n.º 9.

Or. en

Alteração 11

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 
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.

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 
no n.º 10. Em derrogação do artigo 26.º, 
n.º 1, o programa abrange o período até 31 
de dezembro de 2022, ou até 31 de 
dezembro de 2024, caso se aplique a 
derrogação a que se refere o n.º 2, terceiro 
parágrafo, do presente artigo, sob reserva 
do n.º 4.º do presente artigo.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 9 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O plano de financiamento revisto constante 
do artigo 96.º, n.º 2, alínea d), deve 
estabelecer a afetação dos recursos 
adicionais para os anos de 2020 e 2021 e, 
se for caso disso, para 2022, sem 
identificar os montantes para a reserva de 
desempenho e sem discriminar por 

O plano de financiamento revisto constante 
do artigo 96.º, n.º 2, alínea d), deve 
estabelecer a afetação dos recursos 
adicionais para os anos de 2020 e 2021 e, 
se for caso disso, para 2022, 2023 e 2024, 
sem identificar os montantes para a reserva 
de desempenho e sem discriminar por 
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categoria de regiões. categoria de regiões.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.º 10 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 29.º, n.ºs 3 e 4, 
bem como do artigo 30.º, n.º 2, a 
Comissão aprova qualquer novo 
programa operacional específico ou 
qualquer alteração a um programa 
existente no prazo de 10 dias úteis a 
contar da sua apresentação por um 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 14

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 2024 – ou até 31 de dezembro de 2026, 
caso se aplique a derrogação prevista no 
n.º 2, terceiro parágrafo, do presente 
artigo –, 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 9 do presente artigo.
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Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

No exercício das suas responsabilidades 
em matéria de informação, comunicação e 
visibilidade, em conformidade com o 
artigo 115.º, n.º 1 e n.º 3, e com o anexo 
XII, os Estados-Membros e as autoridades 
de gestão devem garantir que os 
beneficiários potenciais, os beneficiários 
efetivos, os participantes, os destinatários 
finais de instrumentos financeiros e o 
público em geral tenham conhecimento da 
existência, do volume e do apoio adicional 
proveniente dos recursos adicionais.

No exercício das suas responsabilidades 
em matéria de informação, comunicação e 
visibilidade, em conformidade com o 
artigo 115.º, n.º 1 e n.º 3, e com o anexo 
XII, a Comissão, os Estados-Membros e as 
autoridades de gestão devem garantir que 
os beneficiários potenciais, os beneficiários 
efetivos, os participantes, os destinatários 
finais de instrumentos financeiros e o 
público em geral tenham conhecimento da 
existência, do volume e do apoio adicional 
proveniente dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Os Estados-Membros seguem os tipos de 
medidas financiadas, bem como os 
beneficiários e os beneficiários finais das 
dotações, e informam a Comissão em 
conformidade, sem criar encargos 
administrativos desproporcionados
A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação sobre a iniciativa REACT-EU, 
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o mais tardar até 31 de dezembro de 2023, 
abrangendo as autorizações orçamentais 
para os anos de 2020, 2021 e 2022. Esse 
relatório incluirá informações sobre a 
realização dos objetivos da iniciativa 
REACT-UE, a eficiência na utilização 
dos seus recursos, os tipos de ações 
financiadas, os beneficiários e os 
beneficiários finais das dotações 
financeiras e o seu valor acrescentado 
europeu na ajuda à recuperação 
económica.
A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação complementar, até 31 de 
dezembro de 2025, abrangendo as 
autorizações orçamentais para os anos de 
2023 e 2024, ao abrigo da derrogação 
prevista no artigo 92.º-B, n.º 2, terceiro 
parágrafo, do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013.

Or. en

Justificação

Embora a iniciativa REACT-EU seja, tecnicamente, apenas uma alteração ao Regulamento 
Disposições Comuns para 2014-2020, proporciona um novo financiamento considerável, 
reduzindo simultaneamente os encargos administrativos e, por conseguinte, também os 
controlos das despesas. Por conseguinte, é conveniente que a Comissão avalie o impacto 
dessas medidas, a fim de dar um contributo útil para o planeamento futuro da política de 
coesão.


