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Alteração 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Citação 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o parecer n.º 6/2020 do 
Tribunal de Contas Europeu,

Or. en

Alteração 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em conformidade com os artigos 
120.º e 121.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia («o 
Tratado»), os Estados-Membros devem 
conduzir as suas políticas económicas no 
sentido de contribuir para a realização dos 
objetivos da União e no âmbito das 
orientações gerais elaboradas pelo 
Conselho. Nos termos do artigo 148.º do 
Tratado, os Estados-Membros devem 
executar políticas de emprego que tenham 

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

em conta as orientações em matéria de 
emprego. A coordenação das políticas 
económicas dos Estados-Membros é um 
interesse comum, devido ao desfasamento 
entre a introdução do euro como moeda 
comum e as realidades económicas dos 
diferentes Estados-Membros.

Or. en

Alteração 121
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O artigo 175.º do Tratado prevê, 
nomeadamente, que os Estados-Membros 
devem coordenar as suas políticas 
económicas de modo a atingir os objetivos 
de coesão económica social e territorial 
previstos no artigo 174.º.

(2) O artigo 174.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) dispõe que, a fim de reforçar a 
sua coesão económica, social e territorial, 
a União deve procurar reduzir as 
disparidades entre os níveis de 
desenvolvimento das diversas regiões e o 
atraso das regiões e das ilhas menos 
favorecidas, e dar especial atenção às 
zonas rurais, às zonas afetadas pela 
transição industrial e às regiões com 
limitações naturais ou demográficas 
graves e permanentes. O artigo 175.º do 
Tratado prevê, nomeadamente, que os 
Estados-Membros devem coordenar as 
suas políticas económicas de modo a 
atingir os objetivos de coesão económica 
social e territorial previstos no artigo 174.º.

Or. fr

Alteração 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os artigos 2.º e 8.º do Tratado 
estabelecem que, na realização de todas as 
suas ações, a União terá por objetivo 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres. A 
perspetiva de género, incluindo a 
orçamentação sensível ao género, deve, 
por conseguinte, ser integrada em todas 
as políticas e regulamentos da UE.

Or. en

Alteração 123
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os artigos 2.º e 8.º do Tratado 
estabelecem que, na realização de todas as 
suas ações, a União terá por objetivo 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre homens e mulheres. A 
perspetiva de género, incluindo a 
orçamentação sensível ao género, deve, 
por conseguinte, ser integrada em todas 
as políticas e regulamentos da UE.

Or. en

Alteração 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Lamenta profundamente a 
conclusão do Conselho de 21 de julho de 
2020, que reduz consideravelmente o 
financiamento destinado à recuperação e 
à resiliência através de programas e 
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instrumentos de financiamento da UE do 
pacote de medidas para a recuperação e 
resiliência.

Or. en

Alteração 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Sustentável, os planos nacionais em 
matéria de energia e clima adotados no 
âmbito da governação da União da 
Energia e os planos de transição justa, 
são os quadros para identificar as 
prioridades nacionais de reforma e 
acompanhar a sua execução. No âmbito 
dos objetivos do Semestre Europeu, estão 
igualmente previstas reformas estruturais 
alicerçadas na solidariedade, na 
integração e na justiça social, com o 
objetivo de criar emprego de qualidade e 
crescimento, de garantir a igualdade de 
oportunidades e o acesso à proteção 
social, de proteger os grupos vulneráveis e 
de melhorar o nível de vida de todos. Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
reformas, tendo plenamente em conta a 
contribuição das políticas 
macroeconómicas para a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

Or. en

Alteração 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 
reforma e acompanhar a sua execução. Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, é o quadro principal 
para identificar as prioridades nacionais de 
reforma no domínio da política económica 
e para acompanhar a sua execução. Os 
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próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
reformas. Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
reformas. Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programas 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União. No 
contexto do Semestre Europeu, o 
Parlamento Europeu afirmou que as 
reformas socialmente responsáveis devem 
basear-se na solidariedade, na integração, 
na justiça social e numa repartição 
equitativa da riqueza, de modo a garantir 
igualdade de oportunidades e proteção 
social, a proteger os grupos vulneráveis e 
a melhorar as condições de vida de todos 
os cidadãos.

Or. en

Alteração 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e as metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 
reforma e investimento sustentáveis e 
acompanhar a sua execução. Neste 
contexto, que deve ser substituído de 
modo a promover um crescimento justo, 
inclusivo e sustentável, emprego de 
elevada qualidade e proteção ambiental, 
como o demonstram claramente a crise da 
COVID-19 e a crise económica e 
financeira de 2008, os Estados-Membros 
desenvolvem as suas próprias estratégias 
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nacionais de investimento plurianuais para 
apoiar essas reformas e investimentos. 
Estas estratégias devem ser apresentadas 
juntamente com os programa nacionais de 
reformas anuais, como forma de delinear e 
coordenar projetos de investimento 
prioritários a apoiar pelo financiamento 
nacional e/ou da União.

Or. en

Alteração 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 130
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu») tem 
sido o quadro para identificar as 
prioridades nacionais de reforma e 
acompanhar a sua execução. No entanto, a 
recuperação económica desta recessão 
histórica deve ser norteada pelos objetivos 
estabelecidos no Pacto Ecológico 
Europeu e no Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, a fim de promover um novo 
modelo económico para um 
desenvolvimento inclusivo e sustentável. 
Os Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
reformas. Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

Or. en

Alteração 131
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

prioridades nacionais de reforma e 
acompanhar a sua execução. Os Estados-
Membros desenvolvem as suas próprias 
estratégias nacionais de investimento 
plurianuais para apoiar essas reformas. 
Estas estratégias devem ser apresentadas 
juntamente com os programa nacionais de 
reformas anuais, como forma de delinear e 
coordenar projetos de investimento 
prioritários a apoiar pelo financiamento 
nacional e/ou da União.

Or. en

Alteração 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais em 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A crise da 
COVID-19 está a ter um impacto 
desproporcionado nas mulheres e 
raparigas devido às desigualdades 
existentes que conduzem, entre outros, a 
um risco acrescido de violência baseada 
no género durante o confinamento e a um 
abandono mais frequente do mercado de 
trabalho ligado a um maior peso das 
tarefas de cuidados, a uma percentagem 
mais elevada de mulheres empregadas nos 
setores afetados pelo confinamento, na 
economia informal e nos setores que 
apresentam maior precariedade. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que, 
muitas vezes, no rescaldo de uma crise, as 
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resiliência das respetivas economias. As 
reformas e os investimentos destinados a 
corrigir as fragilidades estruturais das 
economias e a reforçar a sua resiliência 
serão, por conseguinte, essenciais para 
relançar as economias numa trajetória de 
recuperação sustentável e evitar o 
agravamento das divergências na União.

disparidades entre os Estados-Membros se 
acentuam no que se refere ao 
desenvolvimento económico, aos recursos 
orçamentais, ao nível de vida e à 
qualidade dos serviços públicos. As crises 
económicas agravam de forma duradora 
ou evidenciam as desigualdades entre as 
sociedades e dentro delas, a menos que os 
seus efeitos sejam rápida e eficazmente 
atenuados mediante a preparação para as 
crises e a resiliência económica, social, 
ecológica e administrativa. A falta de 
resiliência pode também dar origem a 
efeitos indiretos evitáveis de choques entre 
Estados-Membros ou dentro da União no 
seu conjunto, o que coloca problemas 
para a convergência e a coesão na União 
e ameaça a estabilidade da União 
Económica e Monetária e do mercado 
único. O desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

Or. en

Alteração 133
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 constitui um importante 
choque simétrico para a economia 
mundial e da União, com um forte 
impacto social e económico assimétrico 
em todos os Estados-Membros e regiões e 
que alterou as perspetivas económicas e 
sociais para os próximos anos na União e 
em todo o mundo, apelando a uma resposta 
urgente, eficiente e coordenada, quer a 
nível da União quer dos Estados-
Membros, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Segundo as 
previsões económicas do verão de 2020 da 
Comissão Europeia, a economia da UE 
deverá contrair 8,3 % em 2020, uma 
contração significativamente mais 
acentuada e com divergências mais 
profundas do que as inicialmente 
previstas e muito mais profundas do que 
as que se verificaram durante a crise 
financeira de 2008. Além disso, o 
emprego diminuiu 2,7 % na UE no 
segundo trimestre de 2020 em 
comparação com o trimestre anterior, 
depois de já ter diminuído 0,2 % no 
primeiro trimestre. Os desafios ligados ao 
contexto demográfico foram também 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira de 2008, 
demonstraram que o desenvolvimento de 
economias e sistemas financeiros sãos, 
sustentáveis, socialmente equilibrados e 
resilientes, assentes em estruturas 
económicas e sociais sólidas, ajuda os 
Estados-Membros a responder de forma 
mais eficiente aos choques e a recuperar 
mais rapidamente de uma forma 
equitativa, inclusiva e sustentável. As 
consequências sociais e económicas a 
médio e longo prazo da crise da COVID-19 
dependerão do ritmo da recuperação das 
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economias e das sociedades dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos sustentáveis destinados a 
corrigir as fragilidades estruturais das 
economias e das sociedades e a reforçar a 
sua resiliência serão, por conseguinte, 
essenciais para relançar as economias 
numa trajetória de recuperação equitativa, 
inclusiva e sustentável e evitar o 
agravamento das divergências na União.

Or. en

Alteração 134
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. A crise da 
COVID-19 está a ter um impacto 
desproporcionado nas mulheres e 
raparigas devido às desigualdades 
existentes que conduzem, entre outros, a 
um risco acrescido de violência baseada 
no género durante o confinamento e a um 
abandono mais frequente do mercado de 
trabalho ligado a um maior peso das 
tarefas de cuidados, a uma percentagem 
mais elevada de mulheres empregadas nos 
setores afetados pelo confinamento, na 
economia informal e nos setores que 
apresentam maior precariedade. A atual 
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Membros, que, por seu lado, depende da 
margem de manobra orçamental de que 
dispõem os Estados-Membros para tomar 
medidas destinadas a atenuar o impacto 
económico e social da crise, bem como da 
resiliência das respetivas economias. As 
reformas e os investimentos destinados a 
corrigir as fragilidades estruturais das 
economias e a reforçar a sua resiliência 
serão, por conseguinte, essenciais para 
relançar as economias numa trajetória de 
recuperação sustentável e evitar o 
agravamento das divergências na União.

pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de um sistema sólido 
de proteção social assente em serviços 
públicos e de economias e sistemas 
financeiros sãos e resilientes, assentes em 
estruturas económicas e sociais sólidas, 
ajuda os Estados-Membros a responder de 
forma mais eficiente e mais inclusiva aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
desigualdades e as fragilidades estruturais 
das economias e a reforçar a sua resiliência 
e inclusividade serão, por conseguinte, 
essenciais para relançar as economias 
numa trajetória de recuperação sustentável 
e evitar o agravamento das divergências 
sociais na União e acelerar os progressos 
para alcançar a igualdade de género.

Or. en

Alteração 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 

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

consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico, à 
inclusão social e à coesão social foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
Demonstraram ainda que os cortes na 
despesa pública nos domínios da 
educação, da cultura e dos cuidados de 
saúde são contraproducentes para uma 
recuperação rápida e para a criação de 
economias e sociedades resilientes. As 
consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos Estados-
Membros, que, por seu lado, depende da 
margem de manobra orçamental de que 
dispõem os Estados-Membros para tomar 
medidas destinadas a atenuar o impacto 
económico e social da crise, bem como da 
resiliência das respetivas economias e dos 
serviços públicos de interesse geral. As 
reformas e os investimentos destinados a 
corrigir as fragilidades estruturais das 
economias e dos serviços públicos de 
interesse geral e a reforçar a sua resiliência 
serão, por conseguinte, essenciais para 
relançar as economias e a vida social numa 
trajetória de recuperação sustentável e 
evitar o agravamento das divergências na 
União.

Or. en

Alteração 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

(A presente alteração substitui 
«resiliência» por «resiliência social e 
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económica» em todo o texto.)
Or. en

Alteração 137
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) As medidas de confinamento 
adotadas a nível nacional e regional na 
sequência do surto da pandemia de 
COVID-19 no início de 2020 alteraram as 
perspetivas económicas para os próximos 
anos na União e em todo o mundo, 
apelando a uma resposta urgente e 
coordenada por parte de todos os 
Estados-Membros, a fim de fazer face às 
enormes consequências económicas e 
sociais. Os desafios ligados ao contexto 
demográfico foram acentuados pela 
COVID-19. A atual pandemia de 
COVID-19, bem como a crise económica e 
financeira, demonstraram que o 
desenvolvimento de economias e sistemas 
financeiros sãos, solventes e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas e com base em capital 
próprio, ajuda os Estados-Membros a 
responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos 
Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da disciplina orçamental dos 
Estados-Membros, bem como da 
resiliência das respetivas economias. As 
reformas de apoio ao crescimento e os 
investimentos destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias, a 
reforçar a sua resiliência e a reduzir a sua 
dependência do financiamento por dívida 
serão, por conseguinte, essenciais para 
reposicionar os Estados-Membros numa 
trajetória de recuperação sustentável e 
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superar as divergências económicas, 
sociais e territoriais na União.

Or. en

Alteração 140
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos Estados-
Membros, que, por seu lado, depende da 
margem de manobra orçamental de que 
dispõem os Estados-Membros para tomar 
medidas destinadas a atenuar o impacto 
económico e social da crise, bem como da 
resiliência das respetivas economias. As 
reformas e os investimentos destinados a 
corrigir as fragilidades estruturais das 
economias e a reforçar a sua resiliência, 
bem como a reduzir a dependência da 
energia carbónica, serão, por conseguinte, 
essenciais para relançar as economias 
numa trajetória de recuperação sustentável 
e evitar o agravamento das divergências na 
União.
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Alteração 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 144
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 145
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 149
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) O surto da pandemia de 
COVID-19 demonstrou também exercer 
um importante impacto em termos de 
género nas sociedades, refletindo várias 
desigualdades entre mulheres e homens. 
Sabendo que, na UE, a maioria dos 
prestadores de cuidados e de outros 
serviços essenciais são mulheres, 
tornou-se evidente não só o encargo 
desproporcionado que a crise representou 
para as mulheres, mas também o grau de 
segregação horizontal e vertical no 
mercado de trabalho, agravado pela falta 
de serviços e infraestruturas de 
acolhimento de crianças e idosos. Além 
disso, o aumento da violência baseada no 
género durante o confinamento em toda a 
UE revelou uma preocupante falta de 
proteção e de medidas de apoio às 
mulheres vítimas ou em risco de violência 
doméstica. Este instrumento deve ajudar 
os Estados-Membros a apoiar e 
desenvolver iniciativas que visem o acesso 
das mulheres ao empreendedorismo, ao 
microfinanciamento e às CTEM, 
promovendo também oportunidades de 
emprego (especialmente nos setores 
prioritários da economia digital e da 
economia verde) e assegurando iniciativas 
de emprego sem discriminação. Deve ser 
dada especial atenção ao combate à 
segregação do mercado de trabalho, com 
medidas destinadas a reduzir as 
disparidades entre homens e mulheres no 
respeitante ao emprego, aos salários e às 
pensões. Os Estados-Membros devem 
também aproveitar o programa para criar 
e reforçar iniciativas destinadas a 
promover e melhorar a conciliação entre 
a vida profissional e a vida familiar, com 
especial destaque para as infraestruturas 
e os serviços de prestação de cuidados. As 
infraestruturas e os serviços, como os 
abrigos e o apoio às vítimas de violência, 
também serão importantes na via da 
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recuperação da crise.
Or. en

Alteração 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As consequências económicas do 
surto de COVID-19 reduziram 
drasticamente a margem de manobra 
orçamental de muitos Estados-Membros, 
o que prejudica a sua capacidade de 
implementar reformas importantes e 
prioridades de investimento. Embora o 
Semestre Europeu seja o quadro da UE 
que permite identificar as reformas 
económicas e as prioridades de 
investimento, a necessidade de 
desenvolver a capacidade de recuperação 
e a resiliência, evidenciada pela 
COVID-19, vai além do âmbito da política 
económica e deve ser adequadamente 
priorizada na conceção e configuração do 
Semestre Europeu. É necessário adaptar 
a governação da União Económica e 
Monetária, nomeadamente superando as 
suas deficiências em matéria de 
responsabilização parlamentar e falta de 
controlo democrático.

Or. en

Alteração 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) Considerando que os setores e 
indústrias culturais e criativos foram 
particularmente afetados pelas 
consequências da pandemia da 
COVID-19 devido, entre outras coisas, ao 
encerramento de cinemas, teatros e outros 
espaços culturais, à súbita interrupção da 
venda de bilhetes e à escassa venda de 
publicidade, a União e os seus 
Estados-Membros devem consagrar, pelo 
menos, 2 % dos fundos do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência ao apoio a 
estes setores, que se revestem da maior 
importância para as economias, a coesão 
social, o turismo e as atividades 
recreativas.

Or. en

Alteração 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A pandemia da COVID-19 e as 
medidas tomadas para atenuar os seus 
efeitos nas economias tiveram 
consequências desastrosas para a vida 
social em todos os Estados-Membros. A 
educação, as atividades culturais, o 
turismo e as atividades recreativas 
praticamente paralisaram. Por 
conseguinte, a União e os seus 
Estados-Membros devem investir também 
na recuperação e na resiliência destes 
setores e domínios de intervenção.

Or. en
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Alteração 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Considerando que os setores e 
indústrias culturais e criativos foram 
particularmente afetados pelas 
consequências da pandemia da 
COVID-19 devido, entre outras coisas, ao 
encerramento de cinemas, teatros e outros 
espaços culturais, à súbita interrupção da 
venda de bilhetes e à escassa venda de 
publicidade, a União e os seus 
Estados-Membros devem consagrar, pelo 
menos, 2 % dos fundos do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência ao apoio a 
estes setores, que se revestem da maior 
importância para as economias, a coesão 
social, o turismo e as atividades 
recreativas.

Or. en

Alteração 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4 c) A pandemia da COVID-19 veio 
evidenciar o facto de que os nossos 
sistemas de educação não têm a 
resistência que deveriam ter. A pandemia 
causou, provavelmente, a perturbação 
mais grave da história nos sistemas de 
educação e formação do mundo, uma vez 
que muitos alunos e estudantes da União 
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tiveram pouco ou nenhum acesso à 
aprendizagem à distância devido à falta 
de equipamento, infraestruturas e 
competências digitais, mas também devido 
à sua situação social vulnerável. Esta 
situação ameaça o progresso educacional, 
com a perda de aprendizagem de toda 
uma geração de alunos e estudantes, e 
provavelmente reduzirá os futuros níveis 
de rendimento da geração afetada e terá 
reflexos negativos na produtividade 
laboral, no crescimento e nos níveis de 
competitividade da União no seu 
conjunto. A União e os seus 
Estados-Membros devem, por 
conseguinte, afetar 10 % dos fundos do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
a investimentos em educação e formação 
de qualidade e inclusiva, infraestruturas 
educativas, em linha e fora de linha, e em 
aptidões e competências.

Or. en

Alteração 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A execução de reformas e 
investimentos que contribuam para 
construir um elevado grau de resiliência 
das economias e das sociedades, bem 
como de progresso social, reforçar as 
estruturas sociais e a capacidade de 
ajustamento e aumentar o potencial de 
crescimento sustentável e inclusivo faz 
parte das prioridades políticas da União 
enunciadas, nomeadamente, no artigo 3.º, 
n.º 3, do Tratado da União Europeia. O 
Tratado da União Europeia sublinha, no 
seu artigo 3.º, n.º 1, que a UE tem como 
objetivo o bem-estar dos seus povos. 
Todas as reformas e investimentos 
apoiados pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ter 
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como objetivo melhorar a qualidade de 
vida das pessoas a curto, médio e longo 
prazo. São, por conseguinte, fundamentais 
para colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida.

Or. en

Alteração 156
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência ambiental, social e 
económica das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento, a 
capacidade de atenuação das alterações 
climáticas, a transição circular e 
ecológica e desbloquear o potencial de 
crescimento e a realização do Pacto 
Ecológico faz parte das prioridades 
políticas da União. São, por conseguinte, 
fundamentais para colocar a recuperação 
numa trajetória sustentável e apoiar o 
processo de convergência económica e 
social ascendente e de recuperação 
ambientalmente sustentável. Esta 
necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise pandémica, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida. Congratula-se com a definição dos 
cinco princípios de alto nível para a 
recuperação e a resiliência pelo grupo de 
peritos técnicos sobre financiamento 
sustentável.

Or. en
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Alteração 157
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o desenvolvimento acelerado 
de atividades compatíveis com o Acordo 
de Paris sobre o clima e a redução das 
atividades que não fazem parte das 
prioridades políticas da União. São, por 
conseguinte, fundamentais para colocar a 
recuperação numa trajetória sustentável e 
apoiar o processo de convergência 
económica e social ascendente e de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida.

Or. en

Alteração 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento faz 
parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 
colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 

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

de convergência e coesão económica, 
social e territorial ascendente. Esta 
necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise da COVID-19, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida, justa, inclusiva e sustentável.

Or. en

Alteração 159
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 162
Margarida Marques, Pedro Marques
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 165
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 
desbloquear o potencial de crescimento faz 
parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 
colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida1-A.

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

Or. en

Alteração 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

São fundamentais para colocar a 
recuperação numa trajetória sustentável e 
apoiar o processo de convergência 
económica e social ascendente. Esta 
necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise pandémica, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida.

Or. en

Alteração 168
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 170
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises, nomeadamente o 
investimento nos serviços públicos que 
sofreram consequências negativas 
duradouras para os direitos das mulheres, 
a sua emancipação económica e a sua 
saúde, designadamente a saúde e os 
direitos sexuais e reprodutivos. Por 
conseguinte, é essencial apoiar o 
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promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

investimento nesta situação específica, a 
fim de acelerar a recuperação e reforçar o 
potencial de crescimento sustentável a 
longo prazo, assim como a proteção da 
economia da prestação de cuidados como 
parte essencial do modelo económico. O 
investimento na transição ao nível da 
prestação de cuidados e em tecnologias, 
capacidades e processos ecológicos e 
digitais destinados a apoiar a transição para 
as energias limpas, a promoção da 
eficiência energética na habitação e outros 
setores-chave da economia são importantes 
para alcançar um crescimento inclusivo e 
sustentável, assim como para contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento. Além disso, é uma 
oportunidade crucial para facilitar a 
transição para uma economia de cuidados 
resiliente e alcançar uma sociedade 
equilibrada em termos de género.

Or. en

Alteração 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento. Contudo, é igualmente 
importante investir na educação, na 
cultura e noutros serviços públicos de 
interesse geral, a fim de promover a 
inclusão e a coesão social, preparar os 
cidadãos para as necessidades futuras dos 
nossos mercados de trabalho, dotá-los das 
aptidões e competências necessárias e 
dar-lhes novas oportunidades.

Or. en

Alteração 172
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Por 
conseguinte, o mecanismo deve apoiar, 
entre outras medidas, os projetos e 
programas de investimento em grande 
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abastecimento. escala que apresentem o maior potencial 
para realizar os objetivos da UE em 
matéria de clima e energia com base nos 
princípios da eficiência em termos de 
custos e da aceitação social, incluindo as 
atividades temporárias e contributivas. 
Ajudará igualmente os Estados-Membros 
a diversificar o aprovisionamento 
energético, a tornar a União mais resiliente 
e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento e assegurando o 
fornecimento de componentes críticos.

Or. en

Alteração 173
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises, em especial no setor 
privado. No entanto, é essencial estimular 
o investimento público nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 
ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. O investimento 
público também será crucial para 
combater a pobreza e a desigualdade, 
promovendo o acesso universal à 
educação, à saúde, à nutrição ou à 
habitação, de forma a reforçar a coesão 
social. Contribuirá igualmente para tornar 
a União mais resiliente (promovendo a 
convergência económica e social 
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ascendente) e menos dependente (através 
da diversificação das principais cadeias de 
abastecimento).

Or. en

Alteração 174
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 175
Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento a 
longo prazo. O investimento em 
tecnologias, capacidades e processos 

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises, uma vez que as margens 
orçamentais nacionais são afetadas pela 
redução dos rendimentos provenientes dos 
impostos, entre outros, e pelo aumento 
das despesas com a segurança social. 
Tendo isto em conta, é essencial apoiar o 
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ecológicos e digitais destinados a apoiar a 
transição para as energias limpas, a 
promoção da eficiência energética na 
habitação e outros setores-chave da 
economia são importantes para alcançar 
um crescimento sustentável e contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

investimento nesta situação específica, a 
fim de acelerar a recuperação, alcançar os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu e 
reforçar o potencial de crescimento a longo 
prazo. O investimento em tecnologias, 
capacidades e processos ecológicos e 
digitais destinados a apoiar a transição para 
as energias limpas, a promoção da 
eficiência energética na habitação e outros 
setores-chave da economia são importantes 
para alcançar um crescimento sustentável e 
contribuir para a criação de emprego. 
Contribuirá igualmente para tornar a União 
mais resiliente e menos dependente, 
através da diversificação das principais 
cadeias de abastecimento.

Or. en

Alteração 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 178
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 

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

frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises. No entanto, é essencial 
apoiar o investimento nesta situação 
específica, a fim de acelerar a recuperação 
e reforçar o potencial de crescimento 
sustentável a longo prazo, em prol de uma 
melhor qualidade de vida para todos. 
Esses investimentos tornarão igualmente 
para tornar a UE menos dependente, 
através da diversificação das principais 
cadeias de abastecimento. Os 
investimentos na transição ecológica, na 
transformação digital, na coesão 
económica, social e territorial, na 
resiliência institucional e nas medidas a 
favor da próxima geração de europeus 
são ações políticas importantes para 
alcançar os objetivos comuns da UE e dos 
seus Estados-Membros e tornar a União 
mais resiliente.

Or. en

Alteração 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Contribuirá igualmente para tornar a União 
mais resiliente e menos dependente, 
através da diversificação das principais 
cadeias de abastecimento.

Or. en

Alteração 181
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 182
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

contribuir para a criação de emprego. 
Contribuirá igualmente para tornar a União 
mais resiliente e menos dependente, 
através da diversificação das principais 
cadeias de abastecimento.

Or. en

Alteração 184
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

Or. en

Alteração 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 

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

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

Or. en

Alteração 189
Alfred Sant

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que as situações de crise 
criam desincentivos ao investimento por 
parte dos investidores, como resultado do 
aumento da incerteza económica e 
institucional. No entanto, a deflação e a 
recalibração das oportunidades de 
investimento são uma condição prévia 
necessária para a recuperação e o reforço 
do potencial de crescimento sustentável a 
longo prazo. A normalização das taxas de 
juro é importante para informar 
devidamente os investidores a fim de que 
possam tomar decisões de investimento 
sustentáveis, o que conduzirá ao 
crescimento económico sustentável e 
contribuirá para a criação de emprego. 
Contribuirá igualmente para tornar os 
Estados-Membros mais resilientes.

Or. en

Alteração 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As medidas de confinamento 
durante a crise da COVID-19 destacaram 
a importância da transição digital, mas 
exacerbaram também a desigualdade 
digital e os problemas enfrentados pelas 
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pessoas com acesso limitado à tecnologia 
digital ou com competências digitais 
reduzidas. A recuperação após a 
pandemia deve incluir medidas para 
corrigir estes problemas e para promover 
a igualdade digital, bem como para apoiar 
soluções de software e hardware de 
código aberto e assegurar a proteção de 
dados pessoais. Além disso, a transição 
digital deve ser também ecológica: a 
crescente procura de eletricidade, 
impulsionada pelo crescimento do setor 
digital, deve ser satisfeita de forma 
sustentável, com base em medidas de 
eficiência energética e na produção de 
energia renovável.

Or. en

Alteração 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Tal como sublinha o relatório de 
prospetiva estratégica 2020, adotado pela 
Comissão em 9 de setembro de 2020, a 
resiliência é não só a capacidade de 
resistir e enfrentar desafios, mas também 
de transformar as sociedades de uma 
forma sustentável, justa e democrática. O 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
deve ter como objetivo reforçar a 
resiliência da UE no seu conjunto e de 
cada um dos seus Estados-Membro com 
vista a um bem-estar sustentável para 
todos.

Or. en

Alteração 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para salvaguardar o caráter 
sustentável dos investimentos, é crucial 
garantir que os projetos financiados têm 
valor acrescentado europeu e produzem 
um impacto considerável em termos de 
inovação, crescimento e criação de 
emprego. Por conseguinte, as despesas de 
consumo e as despesas orçamentadas 
regulares em curso não devem ser 
elegíveis para financiamento.

Or. en

Justificação

Os fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência não devem ser utilizados para 
financiar despesas governamentais regulares, devendo antes produzir um impacto económico 
adicional.

Alteração 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Cada uma das medidas previstas 
nos planos de recuperação e resiliência 
pode contribuir para mais de um dos 
pilares identificados no artigo 3.º.

Or. en

Alteração 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 

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

reformas e de investimentos públicos dos 
Estados-Membros em resposta aos desafios 
identificados no âmbito do Semestre 
Europeu e com o objetivo de ter um 
impacto duradouro na produtividade e na 
resiliência da economia dos 
Estados-Membros, com exceção da atual 
política monetária do BCE, que apoia 
financeiramente os Estados-Membros que 
se mostram relutantes em implementar 
reformas e gastam em excesso, através da 
compra de obrigações de empresas, da 
redução artificial das taxas de juro das 
obrigações do Tesouro e do aumento dos 
desequilíbrios TARGET 2.

Or. en

Alteração 196
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos dos 
Estados-Membros em resposta aos desafios 
identificados no âmbito do Semestre 
Europeu e com o objetivo de ter um 
impacto duradouro na produtividade e na 
resiliência da economia dos 
Estados-Membros. Os limites do Semestre 
Europeu devem ser aumentados nos casos 
em que Estados-Membros não transpõem 
total ou substancialmente um quarto das 
recomendações, sendo que para quase um 
terço deles os progressos foram limitados 
ou mesmos nulos.

Or. fr

Alteração 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos 
sustentáveis dos Estados-Membros em 
resposta aos desafios económicos, sociais e 
ambientais e com o objetivo de ter um 
impacto duradouro na inclusividade, na 
sustentabilidade, na produtividade e na 
resiliência da economia dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos dos 
Estados-Membros em resposta aos desafios 
e objetivos da UE e dos seus 
Estados-Membros e com o objetivo de ter 
um impacto duradouro na recuperação e 
na resiliência das estruturas sociais em 
todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Atualmente, nenhum instrumento 
prevê apoio financeiro direto associado à 
obtenção de resultados e à execução de 
reformas e de investimentos públicos dos 

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

Estados-Membros em resposta às medidas 
prioritárias necessárias para ter um 
impacto duradouro na produtividade e na 
resiliência da economia dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Devem ser estabelecidas 
orientações adequadas, em anexo ao 
presente regulamento, que sirvam de 
orientação não vinculativa para ajudar os 
Estados-Membros a identificar as áreas 
de despesas elegíveis no âmbito dos 
domínios prioritários europeus definidos 
na estrutura de seis pilares do 
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regulamento.
Or. en

Alteração 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O relatório especial do Tribunal de 
Contas Europeu 16/2020 sobre o Semestre 
Europeu insta a Comissão a reforçar a 
ligação entre as recomendações 
específicas por país e a distribuição dos 
fundos da UE.

Or. en

Alteração 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas. Para 
colher os maiores benefícios do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
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e cumprir ao máximo os seus objetivos, os 
incentivos devem ser concebidos de forma 
a incentivar a plena execução do plano de 
recuperação e resiliência. Por 
conseguinte, o pagamento dos fundos 
deve ser proporcional ao nível de 
conclusão do plano de recuperação e 
resiliência e só deve ser efetuado depois 
de a conclusão dos objetivos intermédios 
pertinentes ter sido verificada pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas. Para 
o efeito, deve ser criado, ao abrigo do 
presente regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, a fim de 
prestar um apoio financeiro eficaz e 
significativo para intensificar a execução 
das reformas e dos investimentos públicos 
conexos nos Estados-Membros. Tal 
poderá incluir também medidas de 
incentivo ao investimento privado através 
de regimes de apoio, nomeadamente 
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instrumentos financeiros, subsídios ou 
regimes semelhantes, desde que sejam 
cumpridas as regras em matéria de 
auxílios estatais.

Or. en

Alteração 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e estabelecer 
um mecanismo de fóruns que permita a 
distribuição de apoio financeiro direto a 
nível da UE aos Estados-Membros através 
de um instrumento inovador , que regule a 
distribuição de fundos mediante o apoio 
aos domínios de ação prioritários 
europeus e preveja a prestação de contas, 
a transparência e o controlo democrático 
no que respeita à aplicação de medidas de 
investimento e de reforma. Para o efeito, 
deve ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

Or. en

Alteração 210
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

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

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Neste contexto, seria prejudicial 
acrescentar ao quadro atual a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de outro 
instrumento de redistribuição. Para o 
efeito, não deve ser criado, ao abrigo do 
presente regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 

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

ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução de reformas e 
investimentos públicos sustentáveis nos 
Estados-Membros que contribuam para 
atenuar o impacto social e económico da 
crise da COVID-19 e promover um 
crescimento equitativo, inclusivo e 
sustentável. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

Or. en

Alteração 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 216
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador que tenha em conta 
as especificidades de uma crise sistémica. 
Para o efeito, deve ser criado, ao abrigo do 
presente regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 



AM\1211941PT.docx 73/336 PE655.953v01-00

PT

financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

Or. fr

Alteração 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 218
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No seu Parecer n.º 6/2020, o 
Tribunal de Contas Europeu exprimiu 
grande preocupação pelo facto de o 
âmbito de aplicação e os objetivos do 
mecanismo serem bastante amplos e 
abrangerem uma multiplicidade de 
domínios de intervenção. 
Consequentemente, não é possível dar 
resposta a todos estes objetivos na mesma 
medida e a concretização de alguns pode 
dar-se em detrimento de outros. Além 
disso, não existe uma quantificação nem 
no respeitante aos resultados previstos a 
nível da UE, nem para a atribuição de 
fundos a diferentes objetivos, o que 
poderá reduzir a eficiência do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência.

Or. en
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Alteração 220
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O Fundo de Recuperação e 
Resiliência deve ser financiado por novos 
recursos próprios da UE, após aprovação 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 
até ao início de 2021. Os novos recursos 
próprios devem ser os indicados no 
acordo do Conselho, a saber, o imposto 
sobre o carbono nas fronteiras, o imposto 
sobre as transações financeiras, o imposto 
digital e a taxa sobre o plástico. O Fundo 
de Recuperação e Resiliência não deve ser 
financiado por cortes nos futuros 
orçamentos da UE.

Or. en

Alteração 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Embora o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência partilhe alguns 
dos objetivos dos fundos estruturais do 
QFP, continua a obedecer a um propósito 
e uma lógica de despesas diferentes. O 
primeiro tem como objetivo apoiar 
programas de reforma e investimento 
abrangentes assentes em etapas de 
progressos intermédios, enquanto o 
segundo proporciona o reembolso de 
custos específicos relacionados com um 
programa ou projeto. Esta situação pode 
revelar-se difícil na prática, pois exige a 
combinação de sistemas de objetivos e de 
indicadores diferentes e pode 
desincentivar os Estados-Membros de 
coordenar com eficácia os dois canais de 
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financiamento.
Or. en

Alteração 222
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Além da aprovação de novos 
recursos próprios, a Comissão deve 
também iniciar um processo de revisão 
dos estatutos do BCE, para poder 
monetizar eficazmente a dívida 
relacionada com o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência.

Or. en

Alteração 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Há que escolher os tipos de 
financiamento e as modalidades de 
execução ao abrigo do presente 
regulamento em função da sua capacidade 
para concretizar os objetivos específicos 
das ações e para produzir resultados, tendo 
em conta, nomeadamente, os custos dos 
controlos, a carga administrativa e o risco 
previsível de incumprimento. Em caso de 
incumprimento, um valor correspondente 
a 110 % do financiamento deve ser 
restituído pelo Estado-Membro em causa. 
Tal deve incluir a ponderação da utilização 
de montantes fixos, taxas fixas e custos 
unitários, assim como de financiamento 
não associado aos custos, tal como referido 
no artigo 125.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro.
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Or. en

Alteração 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Há que escolher os tipos de 
financiamento e as modalidades de 
execução ao abrigo do presente 
regulamento em função da sua capacidade 
para concretizar os objetivos específicos 
das ações, nomeadamente dar resposta 
aos desafios identificados no contexto do 
Semestre Europeu, e para produzir 
resultados, tendo em conta, nomeadamente, 
os custos dos controlos, a carga 
administrativa e o risco previsível de 
incumprimento. Tal deve incluir a 
ponderação da utilização de montantes 
fixos, taxas fixas e custos unitários, assim 
como de financiamento não associado aos 
custos, tal como referido no artigo 125.º, 
n.º 1, alínea a), do Regulamento 
Financeiro.

Or. en

Alteração 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Há que escolher os tipos de 
financiamento e as modalidades de 
execução ao abrigo do presente 
regulamento em função da sua capacidade 
para concretizar os objetivos específicos 
das ações e para produzir resultados, tendo 
em conta, nomeadamente, os custos dos 

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

incumprimento. Tal deve incluir a 
ponderação da utilização de montantes 
fixos, taxas fixas e custos unitários, assim 
como de financiamento não associado aos 
custos, tal como referido no artigo 125.º, 
n.º 1, alínea a), do Regulamento 
Financeiro.

Or. en

Alteração 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As medidas destinadas a promover 
a recuperação do choque social e 
económico resultante da crise da 
COVID-19 devem ser norteadas pelos 
princípios da resiliência e da 
sustentabilidade ecológica e social. Devem 
também procurar combinar o caráter de 
urgência com uma perspetiva a longo 
prazo. As medidas que foram apoiadas 
por provas científicas sólidas e por um 
amplo consenso político e social não 
devem ser atenuadas ou adiadas, devendo 
sim continuar a ser prioritárias.

Or. en

Alteração 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de 
Recuperação da União Europeia] e dentro 
dos limites dos recursos afetados nesse 

Suprimido
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regulamento, as medidas de recuperação 
e resiliência adotadas no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
devem ser executadas para fazer face ao 
impacto sem precedentes da crise da 
COVID-19. Esses recursos adicionais 
devem ser utilizados de forma a garantir o 
cumprimento dos prazos previstos no 
Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 

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

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

Or. en

Alteração 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo deve apoiar projetos 
que respeitem o princípio da 
adicionalidade do financiamento da 
União e que gerem um verdadeiro valor 
acrescentado europeu. O mecanismo não 
deve substituir as despesas nacionais 
recorrentes e não deve contrariar os 
interesses estratégicos e económicos da 
União, pelo que não deve financiar planos 
de investimento de países terceiros. No 
entanto, os custos recorrentes dos 
investimentos e reformas devem ser tidos 
em conta no cálculo dos custos do plano 
de recuperação e resiliência se tiverem 
vantagens estruturais positivas diretas e se 
o efeito negativo sobre o saldo das 
administrações públicas for apenas 
temporário.

Or. en

Alteração 231
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)



AM\1211941PT.docx 81/336 PE655.953v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo deve apoiar projetos 
que respeitem o princípio da 
adicionalidade do financiamento da 
União e que gerem um verdadeiro valor 
acrescentado europeu. O mecanismo não 
deve substituir as despesas nacionais 
recorrentes, podendo no entanto ser 
prevista uma derrogação para os 
Estados-Membros que possam justificar 
devidamente as transferências de despesas 
a fim de atingir a média europeia das 
despesas nacionais nos setores da 
educação e da investigação.

Or. en

Alteração 232
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo não deve substituir 
as despesas nacionais recorrentes e os 
Estados-Membros devem manter, pelo 
menos, um nível de investimento público 
equivalente ao nível médio de 
investimento público que realizaram nos 
cinco anos precedentes. Os Estados-
Membros que autorizem uma reversão 
significativa das reformas apoiadas pelo 
mecanismo devem restituir os montantes 
recebidos por essas reformas.

Or. en

Alteração 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo funcionará em 
sinergia e complementaridade com o 
programa InvestEU, permitindo aos 
Estados-Membros afetar nos seus planos 
de recuperação e resiliência um montante 
a ser disponibilizado através do InvestEU 
para apoiar a solvência das empresas 
estabelecidas nos Estados-Membros e as 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação das mesmas.

Or. en

Alteração 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência, como parte do pacote Next 
Generation EU, não deve tornar-se um 
encargo financeiro para as próximas 
gerações. Por conseguinte, é fundamental 
que os planos de recuperação e resiliência 
incentivem políticas orçamentais sólidas e 
um rápido reembolso da componente de 
empréstimo deste instrumento.

Or. en

Alteração 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)
s

Texto da Comissão Alteração

(10-B) A fim de contribuir de forma 
significativa para a recuperação 
económica, o mecanismo não deve 
financiar despesas nacionais recorrentes 
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e deve respeitar o princípio geral da 
adicionalidade.

Or. en

Alteração 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e a transição justa para uma 
economia neutra em termos de carbono 
até 2050 o mais tardar, o mecanismo 
criado pelo presente regulamento 
contribuirá para integrar as ações 
climáticas e a sustentabilidade ambiental 
em conformidade com as metas da União 
em matéria de energia, clima e ambiente e 
de acordo com o princípio de «não 
prejudicar significativamente», bem como 
para atingir uma meta global de que, pelo 
menos, 30 % das despesas do orçamento 
da UE contribuam para apoiar os objetivos 
climáticos e ambientais. Tendo em conta o 
objetivo horizontal acima mencionado e a 
contribuição pertinente de outros 
programas de despesas da UE para a 
integração dos objetivos climáticos e 
ambientais da União, pelo menos 50 % 
dos fundos totais do mecanismo, bem 
como do apoio total dos fundos 
estabelecidos em cada decisão de 
aprovação de um plano de recuperação e 
resiliência, devem contribuir para a 
integração dos objetivos climáticos e 
ambientais. Além disso, o mecanismo só 
deve financiar projetos que respeitem o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» estabelecido no 
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Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[Regulamento Taxonomia da UE]2-A.
__________________
2-A Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
(JO L 198 de 22.6.2020, pp. 13-43).

Or. en

Alteração 237
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá com 50 % dos 
seus recursos para integrar as ações 
climáticas e a sustentabilidade ambiental, 
bem como para atingir uma meta global de 
que 50 % das despesas do orçamento da 
UE contribuam para apoiar os objetivos 
climáticos e outros objetivos ambientais 
em conformidade com a taxonomia da UE 
e o princípio de «não prejudicar 
significativamente».

O mecanismo só deve financiar projetos 
que respeitem o princípio de «não 
prejudicar significativamente». Este 
princípio deve ser operacionalizado para 
todas as despesas realizadas através do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
por meio de um ato delegado, tendo 
devidamente em conta o artigo 2.º, n.º 17, 
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do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo 
à divulgação de informações relacionadas 
com a sustentabilidade no setor dos 
serviços financeiros e, para as questões 
relacionadas com o ambiente, o 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2020/852 relativo ao estabelecimento de 
um regime para a promoção do 
investimento sustentável (Regulamento 
Taxonomia da UE), a fim de garantir a 
coerência entre as prioridades das 
despesas da UE.

Or. en

Alteração 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos. O mecanismo só 
deve financiar projetos que respeitem o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente». O princípio de «não 
prejudicar significativamente» deve ser 
operacionalizado para todas as despesas 
realizadas através do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência por meio de 
um ato delegado, tendo devidamente em 
conta o artigo 2.º, n.º 17, do Regulamento 
(UE) 2019/2088 relativo à divulgação de 
informações relacionadas com a 
sustentabilidade no setor dos serviços 
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financeiros e, para as questões 
relacionadas com o ambiente, o 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2020/852 relativo ao estabelecimento de 
um regime para a promoção do 
investimento sustentável (Regulamento 
Taxonomia da UE), a fim de garantir a 
coerência entre as prioridades das 
despesas da UE.

Or. en

Alteração 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá com, pelo menos, 
50 % dos seus recursos para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos e ambientais da 
União. A taxonomia da UE deve ser 
utilizada para o acompanhamento da 
execução desses objetivos globais. O 
mecanismo só deve apoiar as atividades 
que não causem um prejuízo significativo 
a qualquer dos objetivos ambientais 
estabelecidos no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) 2020/852 nos termos 
do disposto no seu artigo 17.º e as 
atividades realizadas em conformidade 
com as «salvaguardas mínimas» nos 
termos do artigo 18.º do referido 
regulamento.
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Or. en

Alteração 240
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 50 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos e ambientais. A 
contribuição do mecanismo para a 
realização das metas climáticas será 
seguida através de um sistema de 
acompanhamento da ação climática da 
União, a desenvolver pela Comissão em 
colaboração com potenciais parceiros de 
execução, e utilizando, de forma 
adequada, os critérios estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (o 
«Regulamento Taxonomia»)1-A para 
determinar se uma atividade económica é 
sustentável do ponto de vista ambiental.
__________________
1-A Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
(JO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Or. en
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Alteração 241
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos. O método 
atualmente utilizado pela Comissão 
centra-se na parte das despesas 
consagradas aos objetivos climáticos, quer 
as alterações climáticas sejam ou não um 
objetivo declarado das despesas; uma 
abordagem que difere das recomendações 
da OCDE para monitorizar os gastos em 
matéria de cooperação para o 
desenvolvimento. Por conseguinte, o 
conceito de despesas relacionadas com o 
clima terá de ser definido com precisão.

Or. fr

Alteração 242
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 

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

Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos e outros objetivos 
ambientais em conformidade com a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente». Embora 
as alterações climáticas e a degradação 
ambiental afetem de forma 
desproporcionada as mulheres, estas estão 
sub-representadas no processo de tomada 
de decisões relativas às políticas de 
atenuação das alterações climáticas. É 
necessário assegurar que as mulheres e 
outros grupos vulneráveis sejam incluídos 
em todos os processos de tomada de 
decisão a nível nacional e da UE.

Or. en

Alteração 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 40 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos, protegendo e 
capacitando ao mesmo tempo os 
trabalhadores suscetíveis de sofrer as 
consequências das transformações 
produtivas, nomeadamente através da 
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implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e da defesa do princípio 
da negociação coletiva. O mecanismo só 
deve financiar projetos que respeitem o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente», em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2019/2088.

Or. en

Alteração 244
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para dar 
prioridade às ações climáticas e à 
sustentabilidade ambiental, bem como para 
atingir uma meta global de que 50 % das 
despesas do orçamento da UE contribuam 
para apoiar os objetivos climáticos. O 
mecanismo não deve ser utilizado para 
financiar a indústria dos combustíveis 
fósseis, que deverá ser gradualmente 
eliminada, e deve seguir o princípio de 
«não prejudicar». Além disso, estes 
objetivos devem ser atingidos protegendo 
ao mesmo tempo os trabalhadores 
suscetíveis de sofrer as consequências das 
transformações produtivas, 
nomeadamente através da implementação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Or. en

Alteração 245
Martin Hojsík
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental. Por conseguinte, deve reservar 
37 % do seu financiamento para as 
despesas relacionadas com o clima, com 
vista a atingir a meta global de 30 % das 
despesas do orçamento da UE para apoiar 
os objetivos climáticos, e contribuir para a 
meta horizontal de 10 % de despesas 
relacionadas com a biodiversidade. Como 
princípio geral, todas as despesas da UE 
devem ser coerentes com os objetivos do 
Acordo de Paris e do Pacto Ecológico 
Europeu.

Or. en

Justificação

Na sua Resolução 2020/2732(RSP), o PE solicitou o estabelecimento de metas vinculativas 
de 30 % para as despesas relacionadas com o clima e de 10 % para as despesas relacionadas 
com a biodiversidade. Por uma questão de coerência, o PE deve solicitar >37 % para as 
despesas relacionadas com o clima (em conformidade com a ficha de avaliação n.º 84 da CE, 
de 27/08/2020, sobre a integração dos objetivos climáticos) a fim de atingir as metas de 30 % 
para as despesas relacionadas com o clima decidida pelo Conselho Europeu para o QFP e o 
Next Generation EU e de 10 % para as despesas relacionadas com a biodiversidade no 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Esta abordagem prevê um duplo objetivo: a 
consecução da meta em matéria de biodiversidade pode ser facilitada pelas despesas 
relacionadas com o clima.

Alteração 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, bem como de alcançar a 
neutralidade climática até 2050, o 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos e ambientais. O 
mecanismo deve apoiar as atividades que 
respeitem plenamente as normas e as 
prioridades da União em matéria de clima 
e ambiente, bem como o princípio de «não 
prejudicar significativamente».

Or. en

Alteração 247
Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos. 
Consequentemente, não deverá ser 
consagrado mais de um terço da 
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contribuição financeira no âmbito do 
mecanismo a investimentos baseados na 
utilização de materiais de origem fóssil.

Or. en

Alteração 248
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos e ambientais. O 
mecanismo só deve financiar projetos que 
respeitem o princípio de «não prejudicar 
significativamente» e o artigo 10.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) 2020/852.

Or. en

Alteração 249
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 

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

regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos. São necessárias 
ações especiais para abordar esta questão 
nos países da UE com sistemas de 
financiamento mais frágeis.

Or. en

Alteração 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

regulamento, ao rever as previsões do 
Pacto Ecológico Europeu a fim de lograr 
uma estratégia de crescimento para a UE, 
deve contribuir para a recuperação 
económica na sequência da crise 
pandémica da COVID-19, colocando no 
centro dos seus objetivos o crescimento 
industrial, o desenvolvimento económico e 
a criação de emprego.

Or. en

Alteração 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu e os objetivos da estratégia «do 
prado ao prato» e da estratégia para a 
biodiversidade, enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 30 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos.

Or. en

Alteração 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

(11) O sentido de urgência decorrente 
da crise desencadeada pela pandemia de 
COVID-19 exige que a União suspenda o 
Pacto Ecológico Europeu e a tradução dos 
compromissos da União em aplicar o 
Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, até que a crise sanitária seja 
ultrapassada e o vírus exterminado. 
Durante a elaboração e execução do 
instrumento devem ser identificadas ações 
relevantes, que serão reavaliadas no 
contexto das avaliações e processos de 
revisão pertinentes.

Or. en

Alteração 254
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 50 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos.

Or. en

Alteração 255
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) A competitividade e a 
transparência devem ser princípios 
orientadores da utilização do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência, pois o 
reforço da competitividade é um dos 
fatores mais importantes para o 
crescimento. O apoio às empresas 
emergentes e às PME é fundamental, uma 
vez que estas desempenham um papel 
vital na transição ecológica e digital e são 
motores de soluções inovadoras e do 
desenvolvimento de tecnologias-chave 
necessárias na transição para uma 
sociedade hipocarbónica. Além disso, a 
transparência garantirá o necessário 
controlo e salvaguarda dos fundos 
atribuídos.

Or. en

Alteração 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A proposta de ligação entre os 
objetivos de alto nível da UE poderia ser 
ainda mais reforçada na prática 
mediante, por exemplo, indicadores 
comuns obrigatórios, tal como sugerido 
pelo Tribunal de Contas. Deste modo, 
reduzir-se-ia o risco de uma deficiente 
ligação entre as metas e os objetivos 
intermédios estabelecidos nos planos 
individuais de recuperação e resiliência e 
os objetivos mais gerais a nível do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
ou mesmo a nível da UE.

Or. en

Alteração 257
Sirpa Pietikäinen
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em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Refletindo a Estratégia Europeia 
para a Igualdade de Género 2020-2025 e 
a tradução dos compromissos da União 
no sentido da implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, em particular o 
objetivo 5, o Mecanismo criado pelo 
presente regulamento contribuirá para a 
promoção da igualdade de género, o 
princípio da integração da perspetiva de 
género e a eliminação da discriminação e 
das desigualdades em razão do género.

Or. en

Alteração 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Deve ser dada maior atenção às 
especificidades das ilhas, das zonas 
insulares e das regiões ultraperiféricas, 
cujas características geográficas e 
socioeconómicas podem exigir uma 
abordagem diferente que apoie o processo 
de transição para a neutralidade climática 
e tenha em conta a posição de partida de 
cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 259
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) Enquanto setor responsável pela 
emissão de mais de 25 % das emissões de 
CO2 da União, importa priorizar 
investimentos que apoiem a 
descarbonização dos transportes, em 
conformidade com as recomendações 
específicas existentes por país do processo 
do Semestre Europeu, bem como com os 
planos nacionais em matéria de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A metodologia para determinar as 
despesas consagradas aos objetivos 
ambientais, incluindo as ações a favor do 
clima e da biodiversidade, deve ser 
desenvolvida utilizando adequadamente 
os critérios estabelecidos pelo regime da 
UE para a promoção do investimento 
sustentável (taxonomia da UE).

Or. en

Alteração 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Refletindo o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais como estratégia social da 
Europa para assegurar que as transições 
decorrentes da neutralidade climática, da 
digitalização e da evolução demográfica, 
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bem como a recuperação após a 
pandemia da COVID-19, sejam 
socialmente justas e equitativas, o 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para a aplicação 
dos seus vinte princípios e para a 
consecução das metas e dos objetivos 
intermédios em matéria de progresso 
social.

Or. en

Alteração 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11 -C)Pelo menos 30 % dos planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
consagrados a investimentos relacionados 
com a execução dos objetivos do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Nenhuma 
das reformas e investimentos apoiados 
pelo Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência deve estar em contradição com 
a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais.

Or. en

Alteração 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 11-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-D) Pelo menos 2 % dos planos de 
recuperação e resiliência devem 
contribuir para a recuperação dos setores 
cultural e criativo, de acordo com as suas 
necessidades específicas. 

Or. en
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Alteração 264
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica, como também da 
transformação digital. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia. Dado que a pandemia da 
COVID-19 evidenciou a importância de 
valorizar a prestação de cuidados, deve 
ser dada especial ênfase aos investimentos 
em infraestruturas e instalações de 
cuidados, não só no setor dos cuidados de 
saúde, mas também no contexto dos 
cuidados infantis, cuidados a pessoas com 
deficiência e cuidados a pessoas idosas. 

Or. en

Alteração 265
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 

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

presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica, como também da 
transformação digital. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia. No entanto, a nova geração de 
tecnologias digitais deve, de acordo com o 
princípio da precaução, ser objeto de 
cuidadosa atenção a fim de garantir um 
nível de proteção suficientemente elevado 
da saúde humana e do ambiente.

Or. en

Alteração 266
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

Deve ser prestada a devida atenção ao 
impacto dos planos nacionais apresentados 
ao abrigo do presente regulamento na 
promoção não só da transição ecológica, 
como também da transformação digital. 
Ambas desempenharão um papel 
prioritário no relançamento e na 
modernização da nossa economia.

Or. fr

Alteração 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 

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

durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Deve ser prestada a devida 
atenção ao impacto dos planos nacionais 
apresentados ao abrigo do presente 
regulamento na promoção da transição 
ecológica, da transformação digital e do 
fomento da coesão social e territorial, 
tendo em conta os progressos realizados 
no âmbito do painel de indicadores sociais 
e outros indicadores pertinentes de 
convergência ascendente no domínio 
social. Todos estes objetivos devem ser 
considerados em pé de igualdade e 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.

Or. en

Alteração 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 269
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção aos progressos realizados 
no âmbito do painel de indicadores sociais 
e outros indicadores pertinentes de 
convergência ascendente no domínio 
social.

Or. en

Alteração 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

promoção da educação, das aptidões e das 
competências digitais. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.

Or. en

Alteração 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto no 
crescimento económico e à criação de 
emprego. Ambas desempenharão um papel 
prioritário no relançamento e na 
modernização da nossa economia.

Or. en

Alteração 272
Isabel Benjumea

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 

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

nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica, como também da 
transformação digital e do 
desenvolvimento de uma economia 
baseada no conhecimento. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.

Or. en

Alteração 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações 

(12) Para este efeito, os 
Estados-Membros serão chamados a 
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relevantes durante a elaboração e a 
execução do mecanismo e reavaliadas no 
contexto das avaliações e processos de 
revisão pertinentes. Além disso, deve ser 
prestada a devida atenção ao impacto dos 
planos nacionais apresentados ao abrigo 
do presente regulamento na promoção 
não só da transição ecológica, como 
também da transformação digital. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da 
nossa economia.

apresentar planos nacionais de 
recuperação e resiliência, que devem 
conter medidas de investimento e de 
reforma durante um período de quatro 
anos para apoiar os domínios de ação 
prioritários europeus, e que devem ser 
coerentes com os objetivos políticos da 
União. As contribuições financeiras para 
estes planos e as medidas neles contidas 
podem ser a fundo perdido ou sob a forma 
de empréstimos. Os requisitos horizontais 
devem aplicar-se a todas as medidas 
apoiadas pelo mecanismo, 
independentemente da natureza do 
financiamentos.

Or. en

Alteração 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na situação 
orçamental e na dívida soberana do 
Estado-Membro em causa. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização das 
economias dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 276
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 277
Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Tendo em conta que o 
financiamento do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, mobilizado 
através do Regulamento [Instrumento de 
Recuperação da União Europeia], é 
apoiado pelo orçamento comum da UE, é 
necessário garantir que os fundos são 
utilizados de acordo com as prioridades 
políticas europeias comuns. Para o efeito, 
pelo menos 75 % da parcela a fundo 
perdido da contribuição financeira 
máxima nacional atribuída a cada 
Estado-Membro ao abrigo do mecanismo, 
medida com base no custo total, devem ser 
afetados a reformas e investimentos em 
três domínios de intervenção prioritários 
europeus:
- a transformação ecológica com vista à 
consecução dos objetivos da União em 
matéria de clima e ambiente;
- a transformação digital aberta, 
incluindo a estratégia para as 
competências digitais;
- a melhoria da resiliência social, 
económica e institucional.
A fim de ter em conta as diferenças 
nacionais em matéria de investimentos e 
necessidades de reforma, a parcela a 
consagrar a cada uma destas três 
prioridades deve ser flexível, com uma 
percentagem mínima de 20 % das 
despesas, medida com base no custo total, 
aplicável a cada uma das três prioridades. 
Para facilitar os esforços de compilação 
dos planos nacionais de recuperação e 
resiliência em conformidade com estes 
domínios prioritários europeus, inclui-se 
como anexo ao presente regulamento uma 
orientação indicativa não vinculativa das 
reformas e dos investimentos que 
correspondem a cada prioridade.
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Or. en

Alteração 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É importante que os planos de 
recuperação e resiliência deem provas de 
coerência na respetiva implementação da 
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sustentabilidade ambiental, social e de 
governação e sejam coerentes com as 
prioridades da UE, como o Pacto 
Ecológico Europeu e o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, assim como o Plano de 
Investimento para Uma Europa 
Sustentável.

Or. en

Alteração 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 282
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 13



PE655.953v01-00 112/336 AM\1211941PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com 
vista a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 
ao Conselho para suspender, sob proposta 
da Comissão e por meio de atos de 
execução, o prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como para 
suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo, em caso de incumprimento 
significativo em relação aos casos 

Suprimido
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pertinentes relacionados com o processo 
de governação económica previstos no 
Regulamento (UE) n.º XXX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[RDC] (...). A competência para levantar 
essas suspensões por meio de atos de 
execução, sob proposta da Comissão, deve 
também ser atribuída ao Conselho em 
relação aos mesmos casos pertinentes.

Or. en

Alteração 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques
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Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com 
vista a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 
ao Conselho para suspender, sob proposta 
da Comissão e por meio de atos de 
execução, o prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como para 

Suprimido
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suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo, em caso de incumprimento 
significativo em relação aos casos 
pertinentes relacionados com o processo 
de governação económica previstos no 
Regulamento (UE) n.º XXX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[RDC] (...). A competência para levantar 
essas suspensões por meio de atos de 
execução, sob proposta da Comissão, deve 
também ser atribuída ao Conselho em 
relação aos mesmos casos pertinentes.

Or. en

Alteração 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com vista 
a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 
à Comissão para suspender, por meio de 
atos delegados, o prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como para 
suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo, quando o Conselho constate, 
nos termos do artigo 126.º, n.º 8, ou do 
artigo 126.º, n.º 11, do TFUE, que um 
Estado-Membro não tomou medidas 
eficazes para corrigir o seu défice 
excessivo; quando o Conselho adote duas 
recomendações sucessivas no âmbito de 
um mesmo procedimento por 
desequilíbrios excessivos, nos termos do 
artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho com base no facto de o Estado-
Membro ter apresentado um plano de 
medidas corretivas insuficiente; quando o 
Conselho adote duas decisões sucessivas 
no âmbito de um mesmo procedimento 
por desequilíbrios excessivos, nos termos 
do artigo 10.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011, declarando o 
incumprimento de um Estado-Membro 
com base no facto de não ter adotado as 
medidas corretivas recomendadas; 
quando a Comissão conclua que um 
Estado-Membro não tomou medidas como 
referido no Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho e, 
consequentemente, decida não autorizar o 
pagamento da assistência financeira 
concedida a esse Estado-Membro; quando 
o Conselho decida que um 
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Estado-Membro não cumpre o programa 
de ajustamento macroeconómico a que se 
refere o artigo 7.º do Regulamento (UE) 
n.º 472/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ou as medidas solicitadas por 
decisão do Conselho adotada em 
conformidade com o artigo 136.º, n.º 1, do 
TFUE. A competência para levantar essas 
suspensões por meio de atos delegados 
deve também ser atribuída à Comissão em 
relação aos mesmos casos pertinente.

Or. en

Alteração 289
Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com vista 
a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 
ao Conselho para suspender, sob proposta 
da Comissão e por meio de atos de 
execução, o prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como para 
suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo, em caso de incumprimento 
significativo em relação aos casos 
pertinentes relacionados com o processo de 
governação económica. A competência 
para levantar essas suspensões por meio de 
atos de execução, sob proposta da 
Comissão, deve também ser atribuída ao 
Conselho em relação aos mesmos casos 
pertinentes.

Or. en

Alteração 291
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com vista 
a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 

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

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

Or. en

Alteração 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

sob proposta da Comissão, deve também 
ser atribuída ao Conselho em relação aos 
mesmos casos pertinentes.

Or. en

Alteração 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A fim de facilitar a implementação 
das prioridades de intervenção e permitir 
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a recuperação plena, é necessário adaptar 
o quadro de governação económica e o 
processo do Semestre Europeu para 
responder às vulnerabilidades expostas 
pela crise atual e para preparar os 
desafios futuros. Tendo em conta as 
iniciativas lançadas pela Comissão em 
2019 e 2020, o novo quadro deve abordar 
eficazmente as desigualdades 
macroeconómicas e socioeconómicas, 
garantir a responsabilização democrática 
do processo decisório e da governação 
económica, e permitir a execução do 
Pacto Ecológico como nova estratégia de 
crescimento da União, para que a 
economia da UE seja sustentável, a 
transição justa e inclusiva para todos e 
para que seja possível tirar partido das 
novas oportunidades da era digital.

Or. en

Alteração 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A fim de facilitar a implementação 
das prioridades de intervenção e permitir 
a recuperação plena, é necessário adaptar 
o quadro de governação económica e o 
processo do Semestre Europeu para 
responder às vulnerabilidades expostas 
pela crise atual e para preparar os 
desafios futuros. O novo quadro deve 
abordar eficazmente as desigualdades 
macroeconómicas e socioeconómicas, 
garantir a responsabilização democrática 
do processo decisório e da governação 
económica, e permitir a execução do 
Pacto Ecológico como nova estratégia de 
crescimento da União, para que a 
economia da UE seja sustentável, a 
transição justa e inclusiva para todos e 
para que seja possível tirar partido das 
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novas oportunidades da era digital.
Or. en

Alteração 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13 a) O mecanismo deve igualmente 
servir de instrumento para proteger o 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito. Nesse caso, 
a Comissão deve adotar uma decisão, por 
meio de um ato de execução, para 
suspender o prazo para a adoção de 
decisões sobre as propostas de planos de 
recuperação e resiliência ou para 
suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo em conformidade com o 
Regulamento [.../...] relativo à proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos Estados-
Membros. A Comissão deve adotar uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
para revogar a suspensão do período ou 
dos pagamentos.

Or. en

Alteração 297
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de assegurar uma 
recuperação sustentável e resiliente em 
toda a União e facilitar a implementação 
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dos apoios económicos em conformidade 
com o objetivo do Pacto Ecológico 
Europeu, este instrumento contribuirá 
para o objetivo global de 50 % de 
integração das considerações climáticas 
no QFP; os objetivos específicos de 
integração das considerações climáticas 
devem ser fixados na legislação em vigor.

Or. en

Alteração 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O Conselho deve apresentar 
soluções para potenciais problemas 
decorrentes da procura de maximização 
de benefícios, nomeadamente através de 
posturas de resistência, em que os 
Estados-Membros bloquearão as reformas 
até que as suas exigências do instrumento 
orçamental sejam satisfeitas.

Or. en

Alteração 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) O Semestre Europeu, como quadro 
de coordenação das políticas no âmbito de 
um ciclo de vigilância comum, deve ser 
recentrado num quadro que coordene as 
políticas de desenvolvimento sustentável e 
permita a coordenação das medidas de 
recuperação, enquadradas pelos 
princípios do Pacto Ecológico Europeu, 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. Deve 
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procurar-se, com caráter prioritário, uma 
melhor apropriação do processo do 
Semestre Europeu mediante uma maior 
participação de todas as partes 
interessadas pertinentes a nível nacional. 
Para o efeito, o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento será revisto e adaptado a um 
pacto de desenvolvimento sustentável que 
facilite a identificação das necessidades 
de recuperação e dos investimentos 
necessários para as prioridades de 
intervenção da UE.

Or. en

Alteração 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) É essencial que os interesses 
legítimos dos destinatários e beneficiários 
finais do mecanismo sejam devidamente 
protegidos da suspensão dos pagamentos 
em caso de deficiências generalizadas no 
que respeita ao Estado de direito. Nesse 
caso, a Comissão deve assumir a 
responsabilidade da gestão do mecanismo. 
Um instrumento deste tipo, previsto no 
mecanismo para proteger o orçamento da 
União em caso de deficiências 
generalizadas no que respeita ao Estado 
de direito, deve ser alinhado com 
quaisquer outros instrumentos que 
prossigam o mesmo objetivo noutros atos 
legislativos da UE.

Or. en

Alteração 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da convergência e 
coesão económica, social e territorial 
ascendente, a atenuação do impacto 
social e económico da crise da COVID-19 
e a contribuição para a realização de 
objetivos centrais da União, 
nomeadamente o Pacto Ecológico 
Europeu, o Acordo de Paris, os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, a transformação digital, a 
Estratégia para a Igualdade de Género e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Para o 
efeito, deve contribuir para a melhoria da 
resiliência e da capacidade de ajustamento 
dos Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, o mais 
tardar, restaurando assim o potencial de 
crescimento sustentável da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego de elevada qualidade, 
combatendo à pobreza no trabalho e 
promovendo o crescimento equitativo, 
inclusivo e sustentável.

Or. en

Alteração 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 

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

das Nações Unidas e para o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Para o 
efeito, deve apoiar os domínios de ação 
prioritários europeus, nomeadamente o 
apoio à transição justa e inclusiva para 
uma economia circular, ambientalmente 
sustentável e eficiente na utilização dos 
recursos e da energia, o objetivo climático 
da União para 2030, a transição digital 
aberta e a Agenda de Competências, e a 
melhoria da resiliência social, económica e 
institucional, da preparação para as crises 
e da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, a atenuação do impacto 
social e económico da crise, fomentando 
assim a criação de emprego e o potencial 
de crescimento sustentável das economias 
da União no rescaldo da crise, favorecendo 
a criação de emprego e promovendo o 
crescimento sustentável e equilibrado em 
termos de género. 

Or. en

Alteração 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial para um 
desenvolvimento mais harmonioso em 
todos os Estados-Membros, com especial 
ênfase nas regiões rurais, de montanha, 
ultraperiféricas, insulares e nas regiões 
com desvantagens graves e permanentes 
em termos naturais ou demográficos. Para 
o efeito, deve contribuir para a melhoria da 
resiliência e da capacidade de ajustamento 
dos Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social, económico e demográfico 
da crise e para o apoio às transições 
ecológica, digital e demográfica 
sustentáveis com vista a alcançar a 
neutralidade climática da Europa até 2050, 
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restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, em especial dos setores 
mais afetados, como os setores dos 
cuidados de saúde, da cultura, do turismo, 
das indústrias criativas e do desporto, 
favorecendo a criação de postos de 
trabalho de elevada qualidade e 
promovendo o crescimento económico 
sustentável , inclusivo e a longo prazo.

Or. en

Alteração 304
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, tendo em 
conta as disparidades existentes no 
desenvolvimento económico de cada 
região e Estado-Membro, restaurando 
assim o potencial de crescimento e a 
competitividade a longo prazo das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego, a 
melhoria de competências e a 
requalificação dos trabalhadores e 
promovendo o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 305
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a garantia da prosperidade 
económica da União, a promoção da 
coesão económica, social e territorial e o 
contributo para os objetivos das políticas 
da União, para os objetivos de 
desenvolvimento sustentável das Nações 
Unidas, para o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, o Acordo de Paris e o reforço e 
aprofundamento do mercado único. Para 
o efeito, deve contribuir para a melhoria da 
resiliência e da capacidade de ajustamento 
dos Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

Or. fr

Alteração 306
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável. 
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promovendo o crescimento sustentável. Para alcançar estes objetivos, o papel de 
uma política orçamental expansionista 
será crucial; os Estados-Membros devem 
promover a consolidação orçamental 
através de um crescimento inclusivo que 
permita superar a contração económica.

Or. en

Alteração 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção do crescimento, do 
desenvolvimento económico, da proteção 
do emprego e dos postos de trabalho e da 
coesão económica, social e territorial. Para 
o efeito, deve contribuir para a melhoria da 
resiliência e da capacidade de ajustamento 
dos Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
apoiar o aumento da produção e do 
emprego, em especial nos setores mais 
afetados, como os setores do turismo e da 
cadeia de abastecimento alimentar, do 
desenvolvimento de infraestruturas e dos 
transportes, restaurando assim o potencial 
de crescimento das economias dos 
Estados-Membros no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável. O 
restabelecimento do potencial de 
crescimento também será prosseguido 
através de medidas destinadas a fazer face 
à difícil situação demográfica dos 
diferentes Estados-Membros, que dificulta 
o crescimento a longo prazo devido à 
diminuição da mão de obra.

Or. en

Alteração 309
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial e da transição 
ambiental, em conformidade com a 
taxonomia da UE, sem qualquer 
financiamento para atividades que 
prejudiquem significativamente o 
ambiente. Para o efeito, deve contribuir 
para a melhoria da resiliência e da 
capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a circularidade e a 
neutralidade climática da Europa até 2030 
ou, o mais tardar, 2050, restaurando assim 
o potencial de crescimento verde das 
economias da União no rescaldo da crise, 
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favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 310
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 311
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 

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

da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável. 
Deverá dedicar-se especial atenção e 
apoio aos países que têm dificuldade em 
cumprir os objetivos climáticos.

Or. en

Alteração 312
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial, o pleno respeito pela 
soberania nacional. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise, 
restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias dos 
Estados-Membros no rescaldo da crise, 
favorecendo o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\1211941PT.docx 135/336 PE655.953v01-00

PT

favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

favorecendo a criação de emprego, o bom 
funcionamento do mercado único e 
promovendo o crescimento sustentável e 
inclusivo.

Or. en

Alteração 317
Marek Belka

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 

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

atenuação do impacto social e económico 
da crise e para o apoio às transições 
ecológica e digital com vista a alcançar a 
neutralidade climática da Europa até 2050, 
restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego e promovendo o crescimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 

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

social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento e a 
competitividade a longo prazo das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 322
Alfred Sant
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os recursos do mecanismo, no 
quadro do Instrumento de Recuperação 
(Next Generation EU), devem ser 
acompanhados de um plano de reembolso 
claro e credível. O reembolso deve ser 
feito através de recursos próprios 
adicionais que devem estar disponíveis no 
decurso do próximo QFP.

Or. en

Alteração 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

(14-A) A fim de maximizar o objetivo de 
adicionalidade do mecanismo e, por 
conseguinte, aumentar o seu valor 
acrescentado europeu, devem ser elegíveis 
as medidas que tenham início a partir de 
1 de fevereiro de 2020 e estejam 
relacionadas com a atenuação do impacto 
económico e social da crise da COVID-19.

Or. en

Alteração 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência permite modernizar o 
orçamento da UE através de 
investimentos em projetos inovadores que 
oferecem novas oportunidades para as 
gerações futuras.

Or. en

Alteração 326
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) O objetivo específico do 
mecanismo deve consistir em prestar apoio 
financeiro com vista a atingir as metas e os 
objetivos intermédios das reformas e dos 
investimentos de transição estabelecidos 
nos planos de recuperação, resiliência e 
transição climática. Este objetivo 
específico deve ser prosseguido em estreita 
cooperação com os Estados-Membros em 
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causa. causa, bem como com as autoridades 
competentes no domínio do ambiente e a 
comunidade científica.

Or. en

Alteração 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O mecanismo não deve apoiar 
projetos que façam parte dos planos 
estratégicos de investimento de países 
terceiros nem despesas orçamentais 
correntes nacionais.

Or. en

Alteração 330
Mauri Pekkarinen

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) É importante que o apoio 
financeiro do mecanismo seja prestado de 
modo a garantir a igualdade de condições 
de concorrência no mercado único.

Or. en

Alteração 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) A fim de preservar a integridade 
do mercado único e promover o seu 
aprofundamento, o mecanismo deve dar 
prioridade aos projetos que apoiem estes 
objetivos. Além disso, o mecanismo não 
deve apoiar projetos que sejam 
prejudiciais para o mercado único no seu 
conjunto.

Or. en
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Alteração 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. 
Além disso, os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com o 
princípio do valor acrescentado europeu e 
o princípio da adicionalidade. A fim de 
promover ações que se enquadrem nas 
prioridades do Pacto Ecológico Europeu, 
da Agenda Digital, das estratégias 
industrial e para as PME, da Agenda de 
Competências para a Europa, da 
Garantia para a Infância e da Garantia 
para a Juventude, o plano deve também 
definir medidas pertinentes no âmbito dos 
seis domínios de intervenção identificados 
no presente regulamento. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. Pelo menos 37 % dos planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
consagrados à integração das ações no 
domínio do clima e pelo menos 20 % 
devem contribuir para o pilar da transição 
ecológica. Pelo menos 20 % de cada plano 
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devem contribuir para o investimento em 
tecnologias, infraestruturas e processos 
digitais e pelo menos 20 % do montante 
de cada plano devem contribuir para 
combater o risco de danos duradouros 
para as perspetivas dos jovens no mercado 
de trabalho e para o seu bem-estar geral, 
através de soluções e respostas 
abrangentes em matéria de emprego, 
educação e competências orientadas para 
os jovens. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com a 
Estratégia da UE para a Igualdade de 
Género 2020-2025. Devem ser 
compatíveis com o dever de respeitar e 
promover os valores consagrados no 
artigo 2.º do TUE, bem como contribuir 
para a convergência e a redução das 
disparidades regionais, sendo, nesse 
sentido, particularmente incentivados os 
projetos pan-europeus.

Or. en

Alteração 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os domínios prioritários da política 
europeia, os compromissos da União no 
âmbito do Acordo de Paris, e ter em conta 
os desafios e as prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu 2020 os programas 
nacionais de reformas, com os planos 
nacionais em matéria de energia e clima, 
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adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano 
deve também definir medidas pertinentes 
para as transições ecológica e digital. As 
medidas devem permitir alcançar 
rapidamente as metas, os objetivos e os 
contributos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações. Todas as atividades 
apoiadas devem ser prosseguidas no pleno 
respeito das prioridades da União em 
matéria de clima e ambiente.

com os planos de transição justa e com os 
acordos de parceria e programas 
operacionais adotados ao abrigo dos fundos 
da União. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Nos termos 
do artigo 33.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, o mecanismo poderá também 
ser utilizado para apoiar ações no âmbito 
do mecanismo de financiamento da 
energia renovável da União. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente e em conformidade com o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» estabelecido no 
Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
[Regulamento Taxonomia da UE], bem 
como no cumprimento das suas regras de 
proteção de dados. O mecanismo não deve 
ser utilizado para apoiar atividades 
identificadas na lista de exclusão 
constante do presente regulamento. Além 
disso, pelo menos 50 % dos planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
consagrados à integração dos objetivos 
climáticos e outros objetivos em matéria 
de sustentabilidade ambiental, em 
particular a preservação da 
biodiversidade. A taxonomia da UE deve 
ser utilizada para o acompanhamento da 
execução desses objetivos globais. 

Or. en

Alteração 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu e com os programas nacionais de 
reformas.

Or. en

Alteração 335
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 

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

e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente, pertinente, 
eficaz e eficiente de recuperação e 
resiliência. O plano de recuperação e 
resiliência deve ser coerente com os 
desafios e as prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu, com os programas 
nacionais de reformas, com os planos 
nacionais em matéria de energia e clima, 
com os planos de transição justa e com os 
acordos de parceria e programas 
operacionais adotados ao abrigo dos fundos 
da União. Além disso, os planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
coerentes com o princípio do valor 
acrescentado europeu. A fim de promover 
ações que se enquadrem nas prioridades do 
Pacto Ecológico Europeu, da Agenda 
Digital, das estratégias industrial e para 
as PME, da Agenda de Competências 
para a Europa, da Garantia para a 
Infância e da Garantia para a Juventude, 
o plano deve também definir medidas 
pertinentes no âmbito dos seis domínios de 
intervenção identificados no presente 
regulamento. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente. Pelo menos 30 % dos 
planos de recuperação e resiliência devem 
ser consagrados ao apoio dos objetivos 
ambientais estabelecidos no artigo 9.º e 
das atividades abrangidas pelos 
artigos 10.º, n.º 1, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º e 
15.º do Regulamento (UE) 2020/852, 
devendo os restantes 70 % de cada plano 
aplicar o princípio de «não prejudicar 
significativamente» e o artigo 10.º, n.º 2, 
do mesmo regulamento. Os planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
coerentes com a Estratégia da UE para a 
Igualdade de Género 2020-2025.

Or. en

Alteração 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente, pertinente, 
eficaz e eficiente de recuperação e 
resiliência. O plano de recuperação e 
resiliência deve ser coerente com as 
prioridades políticas da União a longo 
prazo, os desafios e prioridades 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, dos 
programas nacionais de reformas, dos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima, dos planos de transição justa e dos 
acordos de parceria, dos programas 
operacionais adotados ao abrigo dos fundos 
da União e/ou de ações relacionadas com 
a aplicação do direito e das políticas da 
União. A fim de promover ações que se 
enquadrem nas prioridades do Pacto 
Ecológico Europeu, da Agenda Digital, das 
estratégias industrial e para as PME, da 
Agenda de Competências para a Europa, 
da Garantia para a Infância e da 
Garantia para a Juventude, o plano deve 
também definir medidas pertinentes no 
âmbito dos seis domínios de intervenção 
identificados no presente regulamento. 
Todas as atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. Pelo menos 40 % dos planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
consagrados à integração das ações no 
domínio do clima e da biodiversidade, 
assim como dos objetivos em matéria de 
sustentabilidade ambiental. Os planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
coerentes com a Estratégia da UE para a 
Igualdade de Género 2020-2025 e abordar 
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especificamente as desigualdades, 
nomeadamente definindo metas e 
indicadores sobre a forma de alcançar o 
progresso social.
(1. A frase «os desafios e prioridades 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, dos 
programas nacionais de reformas, dos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima, dos planos de transição justa e dos 
acordos de parceria, dos programas 
operacionais adotados ao abrigo dos 
fundos da União e/ou de ações 
relacionadas com a aplicação do direito e 
das políticas da União» aplica-se a todo o 
texto.
2. A frase «pelo menos 40 % dos planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
consagrados à integração das ações no 
domínio do clima e da biodiversidade, 
assim como dos objetivos em matéria de 
sustentabilidade ambiental» aplica-se a 
todo o texto.

Or. en

Alteração 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser 
coerente com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano deve 
também definir medidas pertinentes para o 
crescimento sustentável em termos 
económicos. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 



AM\1211941PT.docx 149/336 PE655.953v01-00

PT

Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. 
A fim de promover ações que se 
enquadrem nas prioridades do Pacto 
Ecológico Europeu e da Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos 
nos planos nacionais em matéria de 
energia e clima e respetivas atualizações. 
Todas as atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima 
e ambiente.

objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações.

Or. en

Alteração 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os programas nacionais de reformas e 
com os programas operacionais adotados 
ao abrigo dos fundos da União. As medidas 
devem permitir uma consecução 
sustentável das metas, dos objetivos e dos 
contributos estabelecidos nos planos 
nacionais e respetivas atualizações.
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nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano 
deve também definir medidas pertinentes 
para as transições ecológica e digital. As 
medidas devem permitir alcançar 
rapidamente as metas, os objetivos e os 
contributos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima 
e ambiente.

Or. en

Alteração 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com as prioridades identificadas no 
contexto do Semestre Europeu, com os 
programas nacionais de reformas, com as 
orientações estratégicas sobre as reformas 
e os investimentos públicos debatidos 
entre o Conselho e o Parlamento 
Europeu, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu, da Agenda Digital e da estratégia 
industrial, o plano deve também definir 
medidas pertinentes para as transições 
ecológica e digital, bem como para 
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matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente.

melhorar as condições que permitam 
reforçar a resiliência face aos impactos 
globais. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente. As reformas e os investimentos 
devem também contribuir para reduzir as 
assimetrias e promover a convergência e a 
coesão entre os Estados-Membros e no 
interior dos mesmos.

Or. en

Alteração 340
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
também respeitar o princípio da 
adicionalidade do financiamento da 
União e apoiar projetos que geram um 
verdadeiro valor acrescentado europeu. A 
fim de promover ações que se enquadrem 



PE655.953v01-00 152/336 AM\1211941PT.docx

PT

metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente.

nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima, biodiversidade e ambiente.

Or. fr

Alteração 341
Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. 
Além disso, os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com o 
princípio do valor acrescentado europeu, 
respeitando ao mesmo tempo os direitos e 
valores fundamentais da União, tal como 
consagrados, designadamente, no 
artigo 2.º do TFUE. A fim de promover 
ações que se enquadrem nas prioridades do 
Pacto Ecológico Europeu e da Agenda 
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atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente.

Digital, o plano deve também definir 
medidas pertinentes para as transições 
ecológica e digital. As medidas devem 
permitir alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

Or. en

Alteração 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Garantindo que os custos das medidas 
não farão pesar um encargo adicional 
sobre os Estados-Membros expostos ao 
risco de pobreza energética e económica, 
todas as atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria digital, de 
clima e de sustentabilidade.

Or. en

Alteração 343
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
sustentáveis através de um plano coerente 
de recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os programas nacionais de reformas e 
de investimento, com os planos nacionais 
em matéria de energia e clima, com os 
planos de transição justa e com os acordos 
de parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades da União, como o Pacto 
Ecológico Europeu, o Acordo de Paris, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, a transição justa para 
uma economia neutra em termos de 
carbono até 2050 o mais tardar, a 
Estratégia para a Igualdade de Género, o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a 
Agenda Digital, o plano de recuperação e 
resiliência deve também definir medidas 
que permitam alcançar rápida e 
eficazmente as metas, os objetivos e os 
contributos pertinentes para estas 
prioridades. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente e em plena consonância 
com o princípio de «não prejudicar 
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significativamente».
Or. en

Alteração 346
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, 
nomeadamente colmatar o fosso digital 
entre homens e mulheres, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente. De igual modo, todas as 
atividades apoiadas devem estar em plena 
consonância com a Estratégia da UE para 
a Igualdade de Género 2020-2025.

Or. en
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Alteração 347
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\1211941PT.docx 159/336 PE655.953v01-00

PT

Alteração 348
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 

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

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

Or. en

Alteração 351
Marek Belka

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 

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

Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 
Europeu e da Agenda Digital, o plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima, ambiente e digital.

Or. en

Alteração 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 
reformas, com os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, com os planos 
de transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades do Pacto Ecológico 

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

Ecológico Europeu e da Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

Or. en

Alteração 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

Or. en

Alteração 354
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. Os programas 
nacionais de reformas, os planos nacionais 
em matéria de energia e clima, os planos de 
transição justa e os acordos de parceria e 
programas operacionais devem 
enquadrar-se nas prioridades do Pacto 
Ecológico Europeu, do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e da Agenda Digital. O plano deve 
também definir medidas pertinentes para as 
transições ecológica e digital. As medidas 
devem permitir alcançar rapidamente as 
metas, os objetivos e os contributos 
estabelecidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações. Todas as atividades apoiadas 
devem ser prosseguidas no pleno respeito 
das prioridades da União em matéria de 
clima e ambiente. Deve ser dada aos 
parceiros sociais a possibilidade de 
apresentarem os seus contributos numa 
fase precoce, antes de os planos nacionais 
de recuperação e resiliência serem 
apresentados à UE.

Or. en
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Alteração 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Sendo as entidades locais mais 
próximas dos seus cidadãos, e dispondo de 
uma experiência em primeira mão das 
necessidades e dos problemas das 
comunidades e economias locais, os 
governos locais e os municípios 
desempenham um papel crucial na 
recuperação económica e social. Tendo 
isto em conta, os municípios e as 
administrações locais devem participar 
ativamente no planeamento e na execução 
deste mecanismo, nomeadamente na 
elaboração dos planos de recuperação e 
resiliência, assim como na gestão dos 
projetos ao abrigo do mecanismo. A fim 
de tirar o máximo partido do potencial dos 
municípios e dos governos locais para a 
consecução da recuperação e da 
resiliência, deve ser-lhes consagrada uma 
parte significativa dos recursos do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
criando para o efeito um acesso direto a 
essas fontes para os municípios e os 
governos locais.

Or. en

Alteração 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com a 
Estratégia da UE para a Igualdade de 
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Género 2020-2025. Devem conter uma 
secção transversal sobre a igualdade de 
género que inclua, entre outros, 
avaliações obrigatórias do impacto em 
matéria de género e controlos ex post, 
verificação da integração da perspetiva de 
género e requisitos relativos ao equilíbrio 
de género e igualdade de remuneração 
para todas as atividades económicas 
apoiadas pelos planos. Os 
Estados-Membros devem também 
assegurar a recolha de dados 
desagregados por género e a integração 
da dimensão de género nos orçamentos 
dos planos nacionais. 

Or. en

Alteração 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Por meio de um ato delegado nos 
termos do Regulamento (UE) 2020/852 e 
respeitando o princípio de «não 
prejudicar significativamente» em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2019/2088, a Comissão deve adotar 
orientações para a avaliação do clima e 
da biodiversidade, a fim de a ajudar os 
Estados-Membros a garantir que as 
medidas do plano de recuperação e 
resiliência não causem danos à 
biodiversidade e ao clima, nem à 
sustentabilidade ambiental.

Or. en

Alteração 358
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) O mecanismo não deve apoiar 
atividades que causem um prejuízo 
significativo a qualquer dos objetivos 
ambientais estabelecidos no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) 2020/852 nos termos 
do disposto no seu artigo 17.º.

Or. en

Alteração 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) Sendo as entidades locais mais 
próximas dos seus cidadãos, e dispondo de 
uma experiência em primeira mão das 
necessidades e dos problemas das 
comunidades e economias locais, os 
governos locais e os municípios 
desempenham um papel crucial na 
recuperação económica e social. Tendo 
isto em conta, os municípios e as 
administrações locais devem desempenhar 
um papel importante no planeamento e na 
execução deste mecanismo, 
nomeadamente na elaboração dos planos 
de recuperação e resiliência, assim como 
na gestão dos projetos ao abrigo do 
mecanismo. A fim de tirar o máximo 
partido do potencial dos municípios e dos 
governos locais para a consecução da 
recuperação e da resiliência, devem ser-
lhes consagrados determinados recursos 
do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência, criando para o efeito um 
acesso direto a essas fontes para os 
municípios e os governos locais.

Or. en
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Alteração 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) Por meio de um ato delegado nos 
termos do Regulamento (UE) 2020/852 e 
respeitando o princípio de «não 
prejudicar significativamente» em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2019/2088, a Comissão deve adotar uma 
metodologia de acompanhamento para 
integrar as ações no domínio do clima e 
da biodiversidade, assim como os 
objetivos em matéria de sustentabilidade 
ambiental, a fim de ajudar os 
Estados-Membros a conceber, executar e 
acompanhar a contribuição dos planos de 
recuperação e resiliência para os objetivos 
da UE e do Estado-Membro em causa em 
matéria de clima e biodiversidade.

Or. en

Alteração 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-B) Nos Estados-Membros em que a 
UE determine a existência de deficiências 
generalizadas do Estado de direito e 
decida posteriormente suspender a 
transferência de fundos da União para o 
governo desse Estado-Membro, o Fundo 
de Recuperação e Resiliência deve ser 
colocado à disposição dos governos 
regionais e locais, das empresas e das 
organizações da sociedade civil, mediante 
gestão direta pela Comissão, para os 
projetos por eles definidos e executados.

Or. en
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Alteração 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-C) Por meio de um ato delegado e 
com base na Estratégia da UE para a 
Igualdade de Género 2020-2025, a 
Comissão deve adotar uma metodologia 
de acompanhamento para integrar as 
ações e os objetivos em matéria de género, 
a fim de ajudar os Estados-Membros a 
conceber, executar e acompanhar a 
contribuição dos planos de recuperação e 
resiliência para os objetivos da UE e do 
Estado-Membro em causa no domínio do 
género.

Or. en

Alteração 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-C) As medidas incluídas dos planos 
nacionais de recuperação e resiliência 
devem também ser compatíveis com o 
dever de respeitar e promover os valores 
consagrados no artigo 2.º do TUE.

Or. en

Alteração 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 16-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-D) Os Estados-Membros devem 
garantir que as autoridades locais e 
regionais, os parceiros sociais, as 
organizações da sociedade civil e outras 
partes interessadas pertinentes sejam 
consultados aquando da elaboração dos 
planos de recuperação e resiliência. A fim 
de melhorar a coerência e a pertinência 
dos planos de recuperação e de 
resistência, deve ser dada às autoridades 
locais e regionais, aos parceiros sociais, 
às organizações da sociedade civil e a 
outras partes interessadas pertinentes a 
possibilidade de apresentarem os seus 
contributos numa fase precoce, antes de 
os planos de recuperação e de resistência 
serem oficialmente apresentados à UE. As 
autoridades locais e regionais, os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e outras partes 
interessadas pertinentes serão 
consultados, de preferência, no prazo 
máximo de três meses antes da 
apresentação oficial do projeto de plano 
de recuperação e resiliência por parte do 
Estado-Membro. As autoridades locais e 
regionais, os parceiros sociais, as 
organizações da sociedade civil e outras 
partes interessadas pertinentes são 
consultados de acordo com as regras e 
práticas nacionais. Os planos de 
recuperação e resiliência devem explicar 
de que forma foram tidos em conta os 
contributos das autoridades locais e 
regionais, dos parceiros sociais, das 
organizações da sociedade civil e de 
outras partes interessadas pertinentes e, 
se estas assim o desejarem, os seus 
pareceres serão incluídos num anexo dos 
programas nacionais de reformas ou, se 
for caso disso, nos planos nacionais de 
recuperação e resiliência.

Or. en
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Alteração 365
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) 
n.º 472/201311  ou esteja sujeito a 
vigilância ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho12 , as 
disposições do presente regulamento 
devem poder ser aplicadas ao 
Estado-Membro em causa no que respeita 
aos desafios e prioridades identificados 
pelas medidas previstas ao abrigo desses 
regulamentos.

Suprimido

__________________
11 JO L 140 de 27.5.2013.
12 JO L 53 de 23.2.2002.

Or. fr

Alteração 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) 
n.º 472/201311 ou esteja sujeito a 
vigilância ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho12 , as 
disposições do presente regulamento 
devem poder ser aplicadas ao 
Estado-Membro em causa no que respeita 
aos desafios e prioridades identificados 
pelas medidas previstas ao abrigo desses 

Suprimido
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regulamentos.
__________________
11 JO L 140 de 27.5.2013.
12 JO L 53 de 23.2.2002.

Or. en

Alteração 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) 
n.º 472/201311 ou esteja sujeito a 
vigilância ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho12 , as 
disposições do presente regulamento 
devem poder ser aplicadas ao 
Estado-Membro em causa no que respeita 
aos desafios e prioridades identificados 
pelas medidas previstas ao abrigo desses 
regulamentos.

Suprimido

__________________
11 JO L 140 de 27.5.2013.
12 JO L 53 de 23.2.2002.

Or. en

Alteração 368
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) 

(17) Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) 
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n.º 472/201311 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho12 , as disposições 
do presente regulamento devem poder ser 
aplicadas ao Estado-Membro em causa no 
que respeita aos desafios e prioridades 
identificados pelas medidas previstas ao 
abrigo desses regulamentos.

n.º 472/201311 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho12 , as disposições 
do presente regulamento aplicam-se 
independentemente do Estado-Membro em 
causa no que respeita aos desafios e 
prioridades identificados nos planos de 
transição aprovados pela Comissão.

__________________ __________________
11 JO L 140 de 27.5.2013. 11 JO L 140 de 27.5.2013.
12 JO L 53 de 23.2.2002. 12 JO L 53 de 23.2.2002.

Or. en

Alteração 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros e a fim 
de reforçar o diálogo entre as instituições 
da União e assegurar uma maior 
transparência e responsabilidade 
democrática no âmbito do diálogo 
económico, o Conselho e o Parlamento 
Europeu devem poder debater, no âmbito 
do Semestre Europeu, orientações 
estratégicas em matéria de reformas e 
investimentos públicos para o conjunto da 
UE, tendo em conta a situação em matéria 
de recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Estas orientações 
estratégicas devem contribuir, de forma 
eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, 
social e territorial. Para garantir elementos 
de prova adequados, este debate deve 
basear-se nas informações estratégicas e 
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analíticas da Comissão disponíveis no 
contexto do Semestre Europeu e, se 
disponíveis, nas informações sobre a 
execução dos planos nos anos anteriores.

Or. en

Alteração 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

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

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 
Conselho e o Parlamento Europeu devem 
poder debater, no âmbito do Semestre 
Europeu, a situação em matéria de 
recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Para garantir 
elementos de prova adequados, este debate 
deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas da Comissão 
disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu e, se disponíveis, nas informações 
sobre a execução dos planos nos anos 
anteriores. A Comissão deve facultar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
simultaneamente e em igualdade de 
condições, todas as informações 
pertinentes, incluindo os projetos de 
planos apresentados pelos 
Estados-Membros à Comissão.

Or. en

Alteração 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 373
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 374
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 

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

Parlamento Europeu e o Conselho devem 
poder debater, no âmbito do Semestre 
Europeu, a situação em matéria de 
recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Para garantir 
elementos de prova adequados, este debate 
deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas da Comissão 
disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu e, se disponíveis, nas informações 
sobre a execução dos planos nos anos 
anteriores. Todas as informações devem 
ser postas à disposição do Parlamento 
Europeu e do Conselho em condições de 
igualdade.

Or. en

Alteração 375
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 
Conselho e o Parlamento Europeu devem 
poder debater a situação em matéria de 
recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Para garantir 
elementos de prova adequados, este debate 
deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas recolhidas pela 
Comissão e, se disponíveis, nas 
informações sobre a execução dos planos 
nos anos anteriores.

Or. en

Alteração 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Aquando da preparação e da 
execução dos seus planos de recuperação 
e de resiliência e da apresentação de 
propostas de reformas e de investimentos, 
os Estados-Membros devem ter em 
consideração o artigo 107.º do TFUE e o 
enquadramento dos auxílios estatais e as 
respetivas restrições. O bom 
funcionamento do mercado interno e as 
suas regras em matéria de concorrência e 
de auxílios estatais devem beneficiar as 
empresas e os consumidores europeus e 
são necessários para evitar distorções 
indevidas da concorrência. A Comissão 
deve, por conseguinte, continuar a 
desempenhar o seu papel ao abrigo dos 
Tratados, de molde a assegurar condições 
de concorrência equitativas no mercado 
interno.

Or. en

Alteração 379
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos 
no plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada 
um deles ao abrigo do mecanismo no que 
diz respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 

Suprimido
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produto interno bruto (PIB) per capita e 
na taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Não deve ser efetuada qualquer afetação de fundos com base em critérios geográficos.

Alteração 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

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

Or. en

Alteração 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

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

Or. en

Alteração 382
Engin Eroglu

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos 
no plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada 
um deles ao abrigo do mecanismo no que 

(19) A fim de manter reduzido o risco 
moral, os Estados-Membros não devem 
receber transferências e sim apenas 
empréstimos, cujo montante é calculado 
de acordo com a população e os 
indicadores relacionados com o 
coronavírus, tais como o número de casos 
de doença, o número de óbitos e as 
tendências em matéria de PIB e de 
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diz respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e 
na taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

desemprego a partir de fevereiro de 2020, 
não devendo em caso algum, porém, 
recompensar a ausência de reformas no 
passado.

Or. de

Justificação

De acordo com a proposta, 100 % (Comissão) ou 70 % (Conselho e Parlamento) dos 
montantes seriam atribuídos com base em dados retrospetivos. Seriam recompensados, por 
exemplo, níveis elevados de desemprego no passado e, desta forma, países que se abstiveram 
de efetuar reformas nos últimos anos e que não seguiram as recomendações do Semestre 
Europeu.

Alteração 383
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

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

Or. en
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Alteração 384
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro, bem como nos 
progressos realizados no âmbito dos 
planos nacionais de transição aprovados 
pela Comissão.

Or. en

Alteração 385
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
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contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro nos cinco anos anteriores 
à atribuição dos fundos e até 2024.

Or. fr

Alteração 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas de apoio ao crescimento e os 
investimentos sustentáveis incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita, na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro e na contração do PIB no 
período 2019-2020.

Or. en

Alteração 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
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Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita, na 
sustentabilidade da dívida soberana, e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

(19) A fim de assegurar uma 
contribuição financeira significativa, 
proporcional às necessidades reais dos 
Estados-Membros para realizar e concluir 
as reformas e os investimentos incluídos no 
plano anual de recuperação e resiliência, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada um 
deles ao abrigo do mecanismo no que diz 
respeito ao apoio financeiro (ou seja, o 
apoio financeiro não reembolsável). A 
contribuição máxima deve ser calculada 
com base na população, no inverso do 
produto interno bruto (PIB) per capita e na 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 389
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-A) As consequências 
socioeconómicas da pandemia irão 
provavelmente repartir-se de forma 
desigual entre as regiões e os territórios 
em virtude das disparidades económicas e 
sociais, das diferenças no potencial de 
competitividade ou do grau de 
dependência do turismo, dos serviços de 
contacto direto com o cliente ou dos 
serviços que não podem ser prestados à 
distância. Isto implica um risco de 
agravamento das disparidades regionais e 
territoriais dentro dos Estados-Membros, 
acentuando as tendências divergentes 
entre as regiões menos desenvolvidas e as 
regiões mais desenvolvidas, entre as 
periferias sociais e as restantes zonas 
urbanas, bem como entre algumas zonas 
urbanas e rurais. Tendo em conta o 
impacto da taxa média de desemprego na 
metodologia para o cálculo da 
contribuição financeira máxima por 
Estado-Membro ao abrigo do mecanismo, 
deve ser dada prioridade às regiões e 
territórios com as mais elevadas taxas de 
desemprego, a fim de atenuar os impactos 
socioeconómicos da pandemia e facilitar a 
recuperação económica.

Or. en

Alteração 390
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Cabe reconhecer que não foi 
explorado todo o potencial de uma 
repartição equitativa dos fundos, uma vez 
que a taxa de desemprego utilizada na 
metodologia estabelecida no anexo I não 
foi ajustada de modo a ter em conta os 
fluxos migratórios internos entre 
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Estados-Membros relacionados com a 
mão de obra que, em última análise, 
afetam a população e as taxas de 
desemprego dos Estados-Membros de 
uma forma que não reflete a situação 
socioeconómica real, em especial nos 
Estados-Membros que tiveram fluxos 
migratórios negativos, reduzindo assim o 
montante dos fundos a receber.

Or. en

Alteração 391
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de garantir que os Estados-
Membros apenas financiem prioridades 
políticas reais que gerem um impacto 
económico positivo a longo prazo, deverão 
ter participação financeira própria. Por 
conseguinte, os Estados-Membros estão 
obrigados a cofinanciar as despesas no 
âmbito deste mecanismo a uma taxa de 
20 %.

Or. en

Alteração 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados-Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados-Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
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um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 
outubro do ano anterior.

um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 
outubro do ano anterior. Para a 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, os Estados-Membros devem 
poder recorrer ao Instrumento de 
Assistência Técnica em conformidade 
com o Regulamento (UE) XX/YY [que 
cria o Instrumento de Assistência 
Técnica].

Or. en

Alteração 393
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados-Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 
outubro do ano anterior.

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados-Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano a partir de 15 de outubro do ano 
anterior. No caso dos Estados-Membros 
da área do euro, deve ser apresentado um 
projeto de plano juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

Or. en

Alteração 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados-Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 
outubro do ano anterior.

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
anuais de planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, e 
respetivo conteúdo. Com vista a garantir a 
celeridade dos procedimentos, os 
Estados-Membros devem apresentar o 
plano anual de recuperação e resiliência 
até 30 de abril, sob a forma de um anexo 
separado do programa nacional de 
reformas. Com vista a garantir uma rápida 
execução, os Estados-Membros devem 
poder apresentar o seu primeiro projeto de 
plano anual juntamente com o projeto de 
orçamento até 15 de outubro de 2020 e o 
plano anual definitivo de recuperação e 
resiliência o mais tardar até 28 de 
fevereiro de 2021.

Or. en

Alteração 395
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, nomeadamente 
através do instrumento de apoio técnico, 
sob a forma de um anexo separado do 
programa nacional de reformas. Com vista 
a garantir uma rápida execução, os 
Estados-Membros devem poder apresentar 
um projeto de plano, juntamente com o 
projeto de orçamento do ano seguinte, em 
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outubro do ano anterior. 15 de outubro do ano anterior.
Or. fr

Alteração 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação e resiliência 
pelos Estados-Membros, e respetivo 
conteúdo. Com vista a garantir a celeridade 
dos procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 
outubro do ano anterior.

(20) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de planos de recuperação, resiliência e 
transição sustentável pelos 
Estados-Membros, e respetivo conteúdo. 
Com vista a garantir a celeridade dos 
procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar o plano de recuperação e 
resiliência até 30 de abril, sob a forma de 
um anexo separado do programa nacional 
de reformas. Com vista a garantir uma 
rápida execução, os Estados-Membros 
devem poder apresentar um projeto de 
plano, juntamente com o projeto de 
orçamento do ano seguinte, em 15 de 
outubro do ano anterior.

Or. en

Alteração 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de assegurar um amplo 
debate e consenso a nível nacional sobre 
as medidas propostas, o plano deve ser 
preparado em estreita cooperação com as 
partes interessadas nacionais e regionais 
pertinentes, como as autoridades locais, 
os parceiros sociais, o setor privado e os 
representantes da sociedade civil. O plano 
é aprovado pelo respetivo parlamento 
nacional antes de ser apresentado 
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oficialmente à Comissão.
Or. en

Alteração 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano deve ser elaborado com base num 
diálogo a vários níveis com os órgãos de 
poder infranacionais, os parceiros sociais, 
as organizações da sociedade civil e 
outras partes interessadas, em 
conformidade com o princípio da parceria 
estabelecido nos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento, por forma 
a garantir o maior consenso possível. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, em particular o 
potencial de crescimento sustentável, a 
criação de emprego de elevada qualidade e 
a resiliência económica e social, bem como 
a coerência do plano com os domínios de 
ação prioritários europeus; os planos 
nacionais devem conter disposições que 
prevejam uma distribuição politicamente 
neutra dos fundos destinados a apoiar a 
sociedade civil e as organizações sem fins 
lucrativos, bem como os meios de 
comunicação social independentes, e 
incluir um compromisso dos governos 
nacionais de distribuir um montante 
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suficiente de fundos aos municípios e 
governos locais. Os planos nacionais 
devem também incluir uma explicação da 
forma como se espera que as medidas do 
plano corrijam as deficiências no que 
respeita aos valores consagrados no 
artigo 2.º do TUE, bem como uma 
explicação da coerência do plano de 
recuperação e de resiliência proposto com 
as recomendações específicas por país 
para 2020 adotadas no quadro do 
Semestre Europeu. Os planos nacionais 
devem ainda demonstrar em que medida o 
plano é suscetível de contribuir para a 
igualdade de género e para um 
crescimento e criação de emprego 
equilibrados em termos de género. Deve 
ser procurada e concretizada uma 
cooperação estreita entre a Comissão e os 
Estados-Membros durante todo o processo. 
Todas as medidas que beneficiem de 
apoio ao abrigo do mecanismo devem 
respeitar as práticas e instituições 
nacionais de negociação coletiva, em 
conformidade com o artigo 152.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano deve 
ser elaborado com base num diálogo e 
numa parceria a vários níveis com os 
poderes locais e regionais, os parceiros 
sociais, as organizações da sociedade civil 
e outras partes interessadas, por forma a 
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resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

garantir a apropriação dos planos. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência nos seis domínios identificados 
no presente regulamento; deve indicar o 
alcance das consultas realizadas com as 
partes interessadas antes da apresentação 
do plano, bem como as metas e os 
objetivos intermédios centrados 
especificamente nos indicadores de 
desigualdade e de progresso social a 
alcançar, e bem assim as medidas que 
sejam pertinentes para as transições 
ecológica e digital; deve ainda incluir uma 
explicação da forma como o plano de 
recuperação e de resiliência proposto 
mantém a coerência com os desafios, os 
objetivos e os compromissos da UE e dos 
seus Estados-Membros, identificados no 
contexto do Semestre Europeu, com os 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, com os programas nacionais 
de reformas, os planos nacionais em 
matéria de energia e clima, os planos de 
transição justa e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados no âmbito dos fundos da União 
e/ou de ações relacionadas com a 
aplicação da legislação e das políticas da 
União. Deve ser procurada e concretizada 
uma cooperação estreita entre a Comissão 
e os Estados-Membros durante todo o 
processo.

Or. en

Alteração 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com as prioridades 
identificadas no contexto do Semestre 
Europeu, bem como uma explicação da 
forma como as reformas e os 
investimentos previstos permitem 
responder aos desafios de uma 
administração pública de qualidade e 
eficaz e às lacunas em matéria de 
capacidades mediante o reforço das 
mesmas. Os Estados-Membros devem 
garantir a aplicação do princípio da 
parceria na preparação dos planos de 
recuperação e resiliência, baseando-se na 
abordagem de governação a vários níveis 
e assegurando a participação da 
sociedade civil e dos parceiros sociais. 
Deve ser procurada e concretizada uma 
cooperação estreita entre a Comissão e os 
Estados-Membros durante todo o processo.

Or. en

Alteração 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

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

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. 
Estes planos devem ser elaborados com 
base num diálogo a vários níveis com os 
municípios, os poderes locais e regionais, 
os parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil, incluindo organizações de 
jovens, e outras partes interessadas, por 
forma a garantir o maior consenso 
possível. Deve ser facultada informação 
sobre a forma como estas consultas foram 
realizadas. O plano de recuperação e 
resiliência deve estabelecer o conjunto 
pormenorizado de medidas para a sua 
execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social; 
deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Or. en

Alteração 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

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

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social. Deve ser 
procurada e concretizada uma cooperação 
estreita entre a Comissão e os 
Estados-Membros durante todo o processo.

Or. en

Alteração 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 

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

sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento sustentável e 
inclusivo a longo prazo, estimulando o 
ambiente empresarial, a criação de 
emprego de elevada qualidade e a 
resiliência económica, territorial e social; 
deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica, 
digital e demográfica sustentáveis, 
medidas que visem a resiliência dos 
cuidados de saúde, a convergência e uma 
competitividade mais forte, incluindo a 
recuperação dos setores do turismo, das 
indústrias criativas e do desporto; deve 
ainda incluir uma explicação da coerência 
do plano de recuperação e de resiliência 
proposto com os desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Or. en

Alteração 404
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos sustentáveis pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. 
Estes planos devem ser elaborados com 
base em consultas a vários níveis, 
significativas e inclusivas com os poderes 
locais e regionais, os parceiros sociais, os 
trabalhadores, as comunidades locais, as 
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resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e 
de resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

organizações da sociedade civil e todas as 
outras partes interessadas pertinentes, 
tanto a nível nacional como regional. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre os objetivos do presente 
regulamento; deve ainda incluir uma 
explicação da forma como foram 
consultados, de forma substancial, os 
poderes locais e regionais, os parceiros 
sociais, os trabalhadores, as comunidades 
locais, as organizações da sociedade civil 
e todas as outras partes interessadas 
pertinentes e sobre como e em que medida 
os seus contributos foram tidos em conta. 
Deve ser procurada e concretizada uma 
cooperação estreita entre a Comissão e os 
Estados-Membros durante todo o processo.

Or. en

Alteração 405
Paul Tang, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano deve 
ser elaborado com base num diálogo a 
vários níveis com os poderes locais, os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e outras partes 
interessadas, por forma a garantir o 
maior consenso possível. O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
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digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

de recuperação e resiliência nos seis 
domínios identificados no presente 
regulamento; deve ainda incluir uma 
explicação da forma como se espera que o 
plano de recuperação e de resiliência 
proposto contribua para responder de 
forma eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
dirigidas ao Estado-Membro em causa ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no contexto 
do Semestre Europeu. Deve ser procurada 
e concretizada uma cooperação estreita 
entre a Comissão e os Estados-Membros 
durante todo o processo.

Or. en

Alteração 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social; 
deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; Deve ser procurada e concretizada 
uma cooperação estreita entre a Comissão 
e os Estados-Membros durante todo o 
processo.
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concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Or. en

Alteração 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 408
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 409
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 

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

plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para melhorar a 
sustentabilidade da dívida e a boa 
governação orçamental. Deve ser 
procurada e concretizada uma cooperação 
estreita entre a Comissão e os 
Estados-Membros, incluindo os 
parlamentos nacionais, durante todo o 
processo.

Or. en

Alteração 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 

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

deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Or. en

Alteração 412
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 413
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
assentar no diálogo e na cooperação com 
as autoridades locais, os parceiros sociais, 
os representantes dos movimentos sociais 
e outros intervenientes relevantes; o plano 
deve estabelecer o conjunto pormenorizado 
de medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência nos domínios-chave 
identificados no presente regulamento; 
deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Or. en

Alteração 414
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 415
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 

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

plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros, bem 
como as autoridades locais, durante todo o 
processo.

Or. fr

Alteração 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 

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

da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Or. en

Alteração 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de garantir a eficiência e a 
eficácia do mecanismo, todos os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento devem permitir um sistema 
de governação simplificado e coerente e 
evitar qualquer duplicação ou 
sobreposição de deveres e competências 
entre todas as instituições e entidades 
envolvidas. Tendo em conta a urgência 
das medidas a adotar devido à crise atual, 
as decisões relativas à avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência e ao 
desembolso dos recursos atribuídos devem 
ser adotadas atempadamente. Em todo o 
caso, os referidos procedimentos não 
impedem a Comissão de exercer as suas 
competências na execução do orçamento 
europeu nos termos do disposto no 
artigo 17.º do TUE e no artigo 317.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de reforçar a apropriação 
nacional do processo, a Comissão deve 
promover a participação dos poderes 
locais e regionais, dos parceiros sociais, 
das organizações da sociedade civil e de 
outras partes interessadas, tal como 
previsto no presente regulamento e no 
pleno respeito das regras e práticas 
nacionais, através do Semestre Europeu, 
nomeadamente na identificação dos 
desafios e prioridades nacionais, na 
vigilância multilateral, nos exercícios de 
avaliação pelos pares e no intercâmbio de 
boas práticas.

Or. en

Alteração 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Após receber os planos anuais de 
recuperação e resiliência, e o mais tardar 
até 31 de maio (31 de março em 2021), a 
Comissão, por meio de um ato delegado, 
avaliará o impacto global destes planos na 
consecução dos objetivos e prioridades da 
União, em conformidade com a Estratégia 
Anual para o Crescimento Sustentável, e 
calculará as contribuições financeiras 
globais e os empréstimos resultantes 
destes planos, assim como o impacto e a 
afetação dos fundos do orçamento da 
União.

Or. en

Alteração 420
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) As administrações regionais e 
locais desempenham um papel 
fundamental na resposta ao impacto da 
crise da COVID-19. Isto, juntamente com 
o seu papel crucial na promoção das 
transições ecológica e digital, torna-as 
essenciais para a melhor execução 
possível do mecanismo. Em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, as 
autoridades nacionais dos Estados-
Membros devem debater e acordar os seus 
planos de recuperação e resiliência com 
as administrações regionais e locais.

Or. en

Alteração 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo e terá em 
conta as sinergias criadas entre os planos 
de recuperação e resiliência dos vários 
Estados-Membros e a complementaridade 
entre esses planos e outros planos de 
investimento a nível nacional. A 
Comissão deve avaliar a pertinência para 
os domínios de ação prioritários 
europeus, bem como a eficácia, a 
eficiência e a coerência do plano de 
recuperação e resiliência, devendo, por 
conseguinte, ter em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de apoiar 
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resultam; se o plano é suscetível de ter um 
impacto duradouro no Estado-Membro em 
causa; se o plano é suscetível de contribuir 
para reforçar, de forma eficaz, o potencial 
de crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

os domínios de ação prioritários 
europeus, contribuir para enfrentar de 
forma eficaz os desafios identificados nas 
recomendações específicas por país para 
2020 dirigidas ao Estado-Membro em 
causa no âmbito do quadro do Semestre 
Europeu; se o plano mantém a coerência 
com os compromissos da União no âmbito 
do Acordo de Paris, em particular os 
objetivos da União em matéria de clima 
estabelecidos no Regulamento (UE) .../... 
[Lei Europeia do Clima], assim como a 
garantia da existência de uma sociedade 
civil politicamente diversificada e 
independente e de meios de comunicação 
social independentes; se o plano contém 
medidas que permitem corrigir de forma 
eficaz as deficiências no que respeita aos 
valores consagrados no artigo 2.º do TUE 
e à transparência e prestação de contas 
em relação às despesas dos fundos; se o 
plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento equilibrado em termos de 
género e sustentável, a criação de emprego 
de elevada qualidade e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial; se o plano é 
suscetível de contribuir para a 
implementação dos compromissos da 
União e dos seus Estados-Membros, 
nomeadamente o Acordo de Paris, os 
ODS das Nações Unidas, a integração da 
perspetiva de género e o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais; se a justificação 
apresentada pelo Estado-Membro dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego; se o plano exclui as atividades 
que não são conformes com o princípio de 
«não prejudicar significativamente»; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
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reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 422
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

discriminação baseada no género ou para 
responder aos desafios que dela resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano para a igualdade de género 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência aborda eficazmente o impacto 
da crise na igualdade de género, em 
especial no domínio do emprego e do 
acesso ao financiamento, e se inclui 
medidas para prevenir e combater a 
violência baseada no género; se o plano é 
suscetível de contribuir para reforçar, de 
forma eficaz, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego sensível às questões de 
género, a igualdade de género e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 

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

Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados no Semestre 
Europeu ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu; 
se o plano aborda as orientações 
estratégicas sobre as reformas e as 
prioridades de investimento da União 
Europeia debatidas pelo Conselho 
Europeu e pelo Parlamento Europeu; se o 
plano contém medidas que contribuem de 
forma eficaz para as transições ecológica e 
digital e para responder aos desafios que 
delas resultam; se o plano está relacionado 
com reformas anteriores ou previstas no 
âmbito do Programa de Apoio às 
Reformas Estruturais ou do Instrumento 
de Assistência Técnica e é suscetível de ter 
um impacto duradouro no Estado-Membro 
em causa; se o plano é suscetível de 
contribuir para reforçar, de forma eficaz, o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social 
do Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
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metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos. Ao 
avaliar os planos, a Comissão deve 
basear-se na experiência e nos 
conhecimentos adquiridos no quadro do 
Programa de Apoio às Reformas 
Estruturais e do Instrumento de 
Assistência Técnica para garantir que as 
reformas previstas no âmbito deste 
instrumento são coerentes e devidamente 
concebidas de forma a serem aplicadas de 
forma eficaz.

Or. en

Alteração 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo e terá em 
conta as sinergias criadas entre os planos 
de recuperação e resiliência dos vários 
Estados-Membros e a complementaridade 
entre esses planos e outros planos de 
investimento a nível nacional que tenham 
em conta a justificação e os elementos 
fornecidos pelo Estado-Membro em causa, 
e avaliará se o plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro é 
suscetível de contribuir para enfrentar de 
forma eficaz os desafios identificados nas 
mais recentes recomendações específicas 
por país dirigidas ao Estado-Membro em 
causa ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu; se o plano 
contém medidas que contribuem de forma 
eficaz para as transições ecológica, digital 
e demográfica sustentáveis, para 
melhorar a resiliência dos cuidados de 
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resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

saúde, para uma competitividade forte, 
para a recuperação dos setores do 
turismo, das indústrias criativas, do 
desporto e da economia em geral, bem 
como para responder aos desafios que 
delas resultam; se o plano é suscetível de 
ter um impacto duradouro no Estado-
Membro em causa; se o plano é suscetível 
de contribuir para reforçar, de forma 
eficaz, o potencial de crescimento 
sustentável e inclusivo a longo prazo, 
estimulando o ambiente empresarial, a 
criação de emprego de elevada qualidade e 
a resiliência económica, territorial e social 
do Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico, social e demográfico da crise e 
contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial com vista a 
um desenvolvimento mais harmonioso 
entre os Estados-Membros; se a 
justificação apresentada pelo 
Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público e privado que representem ações 
coerentes; e se as disposições propostas 
pelo Estado-Membro em causa são 
suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 425
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

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

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará a 
eficácia, a eficiência, a pertinência e a 
coerência do plano de recuperação e 
resiliência proposto pelos 
Estados-Membros, nomeadamente se o 
plano contém medidas que contribuem de 
forma eficaz para os objetivos do presente 
regulamento e para responder aos desafios 
sociais, económicos e ambientais que 
deles resultam; se o plano é suscetível de 
ter um impacto duradouro no 
Estado-Membro em causa; se o plano é 
suscetível de contribuir, de forma eficaz, 
para um crescimento justo, inclusivo e 
sustentável, a criação de emprego de 
elevada qualidade e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial ascendente; 
se o plano é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para a implementação dos 
compromissos da União, como o Pacto 
Ecológico Europeu, o Acordo de Paris, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, a transição justa para 
uma economia neutra em termos de 
carbono até 2050 o mais tardar, a 
transição digital, a Estratégia para a 
Igualdade de Género e o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais; se a justificação 
apresentada pelo Estado-Membro dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto contém medidas para a 
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bem como os indicadores conexos. execução de reformas sustentáveis e de 
projetos de investimento público que 
representem ações coerentes; se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores económicos, sociais e 
ambientais conexos; e se foram 
consultados, de forma substancial, os 
poderes locais e regionais, os parceiros 
sociais, os trabalhadores, as comunidades 
locais, as organizações da sociedade civil 
e todas as outras partes interessadas 
pertinentes, tanto a nível nacional como 
regional.

Or. en

Alteração 426
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, a transição 
sustentável, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial; se a 
justificação apresentada pelo 
Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação, 
resiliência e transição apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes; e se as disposições 
propostas pelo Estado-Membro em causa 
são suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, 
calendarizados e baseados em dados 
científicos, bem como os indicadores de 
sustentabilidade harmonizados conexos e 
outros indicadores baseados na 
metodologia da contabilidade do capital 
natural, na avaliação do ciclo de vida e 
nos custos da inação.

Or. en

Alteração 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 

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

causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 428
Bogdan Rzońca
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 429
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos. O apoio 
concedido ao abrigo do mecanismo deve 
ser disponibilizado em parcelas 
associadas a objetivos intermédios 
claramente definidos, devendo a parcela 
seguinte ser disponibilizada uma vez 
alcançados esses objetivos.

Or. en

Alteração 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 

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

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

Or. en

Alteração 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 

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

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

Alteração 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
contém medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 
da coesão económica, social e territorial; se 
o plano contém medidas que contribuem 
para responder de forma eficaz aos 
desafios demográficos; se a justificação 
apresentada pelo Estado-Membro dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes; e se as disposições 
propostas pelo Estado-Membro em causa 
são suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo Estado-
Membro em causa, e avaliará se o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro é suscetível de contribuir 
para enfrentar de forma eficaz os desafios 
identificados na recomendação específica 
por país pertinente dirigida ao Estado-
Membro em causa ou noutros documentos 

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

pertinentes do Semestre Europeu, como os 
programas nacionais de reformas; se o 
plano contém medidas que contribuem de 
forma eficaz para as transições ecológica e 
digital e para responder aos desafios que 
delas resultam; se o plano é suscetível de 
ter um impacto duradouro no Estado-
Membro em causa; se o plano é suscetível 
de contribuir para reforçar, de forma 
eficaz, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial, bem como 
para a redução do fosso existente ao nível 
das infraestruturas; se a justificação 
apresentada pelo Estado-Membro dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes; e se as disposições 
propostas pelo Estado-Membro em causa 
são suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 435
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 

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

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

Or. en

Alteração 436
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

recuperação e resiliência proposto contém 
medidas para a execução de reformas que 
representem ações coerentes; e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A fim de assegurar a apropriação 
nacional, é conveniente melhorar a 
ligação dos desembolsos ao abrigo do 
mecanismo com os desafios identificados 
nas recomendações específicas por país, 
bem como o acompanhamento dos 
progressos realizados na aplicação das 
reformas de apoio ao crescimento e dos 
investimentos sustentáveis.

Or. en

Alteração 439
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As orientações adequadas são 
estabelecidas num anexo do presente 
Regulamento, para servir de base para a 
Comissão avaliar, de forma transparente e 
equitativa, os planos de recuperação e 
resiliência e determinar a contribuição 
financeira em conformidade com os 
objetivos e quaisquer outros requisitos 

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

pertinentes estabelecidos no presente 
regulamento. No interesse da transparência 
e eficiência, deve ser estabelecido, para o 
efeito, um sistema de classificação para a 
avaliação dos planos de recuperação e 
resiliência. O Parlamento Europeu pode 
solicitar grelhas de avaliação para 
controlar a equidade do trabalho de 
avaliação da Comissão.

Or. fr

Alteração 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 441
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As orientações adequadas são 
estabelecidas num anexo do presente 

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

Regulamento, para servir de base para a 
Comissão avaliar, de forma transparente e 
equitativa, os planos de recuperação, 
resiliência e transição e determinar a 
contribuição financeira em conformidade 
com os objetivos e quaisquer outros 
requisitos pertinentes estabelecidos no 
presente regulamento. No interesse da 
transparência e eficiência, deve ser 
estabelecido, para o efeito, um sistema de 
classificação e acompanhamento em 
matéria de sustentabilidade para a 
avaliação dos planos de recuperação, 
resiliência e transição.

Or. en

Alteração 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do Estado-
Membro, de aconselhamento entre pares. O 
apoio da Comissão na elaboração dos 
planos e na sua execução deve também 
apoiar-se nos conhecimentos 
especializados no domínio da criação de 
instituições mais eficazes e de uma 
administração pública eficiente e refletir 
os objetivos do mecanismo, 
nomeadamente o reforço da coesão 
económica, social e territorial.

Or. en

Alteração 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do Estado-
Membro, de aconselhamento entre pares. 
Quando essa consultoria especializada 
diga respeito a políticas relacionadas com 
o trabalho, os parceiros sociais devem 
nela participar.

Or. en

Alteração 444
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização no 
quadro dos objetivos da taxonomia da UE, 
deve prever-se a utilização de consultoria 
científica especializada e, a pedido do 
Estado-Membro, de aconselhamento entre 
pares.

Or. en

Alteração 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) A aplicação do presente 
regulamento deve respeitar plenamente o 
disposto no artigo 152.º do TFUE e os 
planos de recuperação e resiliência 
estabelecidos com base no seu articulado 
devem respeitar as práticas e instituições 
nacionais, inclusive no que diz respeito à 
formação de salários. O presente 
regulamento deve ter devidamente em 
conta o artigo 28.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e, por 
conseguinte, não deve afetar o direito de 
negociar, celebrar e aplicar convenções 
coletivas e de recorrer a ações coletivas de 
acordo com a legislação e as práticas 
nacionais.

Or. en

Alteração 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples. A 
contribuição financeira deve ser 
determinada com base nos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
em causa.

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

Or. en

Alteração 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples. A 
contribuição financeira deve ser 
determinada com base nos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
em causa.

(25) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios claros e inequívocos, 
incluindo critérios para a recuperação da 
contribuição financeira em caso de 
incumprimento dos objetivos do plano de 
recuperação e resiliência e em caso de 
fraude. A contribuição financeira deve ser 
determinada com base nos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
em causa.

Or. en

Alteração 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples. A 
contribuição financeira deve ser 
determinada com base nos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
em causa.

(25) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples. A 
contribuição financeira deve ser 
determinada com base nos custos totais 
estimados dos planos anuais de 
recuperação e resiliência propostos pelo 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

(26) O Conselho, com base numa 
proposta da Comissão, deve aprovar a 
avaliação dos planos de recuperação e 
resiliência através de uma decisão de 
execução, que deve esforçar-se por adotar 
no prazo de quatro semanas a contar da 
data dessa proposta. Desde que o plano de 
recuperação e resiliência respeite de forma 
satisfatória os critérios de avaliação, deve 
ser atribuída ao Estado-Membro em causa 
a contribuição financeira máxima, se os 
custos totais estimados da reforma e do 
investimento incluído no plano de 
recuperação e resiliência forem iguais ou 
superiores ao montante da própria 
contribuição financeira máxima. Em 
contrapartida, se o custo total estimado for 
inferior à própria contribuição financeira 
máxima, o montante a atribuir ao Estado-
Membro em causa deve ser igual ao custo 
total estimado do plano de recuperação e 
resiliência. Não deve ser atribuída qualquer 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
se o plano de recuperação e resiliência não 
respeitar de forma satisfatória os critérios 
de avaliação.

Or. en

Alteração 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

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

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência respeite de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve ser atribuída ao 
Estado-Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima. Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 
montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência. Não 
deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória os critérios de avaliação. 
Em caso de fraude, deve ser restituído um 
valor correspondente a 110 % do 
montante da contribuição financeira.

Or. en

Alteração 453
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência respeite de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve ser atribuída ao 
Estado-Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima. Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 
montante a atribuir ao Estado-Membro em 

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

causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência. Não 
deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória os critérios de avaliação, 
nomeadamente a taxonomia da UE e o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente».

Or. en

Alteração 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência esteja concluído e tenha 
cumprido de forma satisfatória os critérios 
de avaliação, deve ser atribuída ao Estado-
Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima. Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 
montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência. Não 
deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória os critérios de avaliação.

Or. en

Alteração 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 456
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Se um Estado-Membro não tiver 
conseguido cumprir de forma satisfatória 
os critérios de avaliação constantes de um 
plano de recuperação e resiliência para os 
fundos autorizados até 31 de dezembro de 
2022 devido a obstáculos decorrentes da 
legislação nacional, a Comissão deve 
prever uma prorrogação excecional.

Or. en

Alteração 457
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-
Membros deve ser disponibilizada até 31 
de dezembro de 2024. Para este efeito, 
pelo menos 60 % do apoio não 
reembolsável deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2022. O 
montante remanescente deve ser 
legalmente autorizado até 31 de dezembro 
de 2024.

Suprimido

Or. en

Alteração 458
José Gusmão

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-
Membros deve ser disponibilizada até 31 
de dezembro de 2024. Para este efeito, 
pelo menos 60 % do apoio não 
reembolsável deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2022. O 
montante remanescente deve ser 
legalmente autorizado até 31 de dezembro 
de 2024.

Suprimido

Or. en

Alteração 459
Nicolae Ştefănuță
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022, a menos que um 
Estado-Membro que tenha solicitado 
assistência técnica para os planos de 
resiliência e recuperação seja 
confrontado com obstáculos decorrentes 
da legislação nacional; nesse caso, a 
Comissão deve autorizar uma 
prorrogação excecional se tal for 
solicitado e devidamente justificado. O 
montante remanescente deve ser 
legalmente autorizado até 31 de dezembro 
de 2024.

Or. en

Alteração 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024.
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deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

Or. en

Alteração 461
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 70 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022, devendo o mecanismo 
vir, em particular, para ajudar os 
Estados-Membros que adotaram regimes 
de desemprego parcial de longa duração. 
O montante remanescente deve ser 
legalmente autorizado até 31 de dezembro 
de 2024.

Or. fr

Alteração 462
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
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deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2022. Para este efeito, o valor 
total do apoio não reembolsável deve ser 
legalmente autorizado até 31 de dezembro 
de 2022. Uma distribuição célere dos 
fundos é crucial para atenuar os efeitos 
da crise da COVID-19 na economia 
europeia.

Or. en

Justificação

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência é fundamentalmente um instrumento para 
responder às repercussões económicas da crise. Por conseguinte, os fundos devem ser 
fortemente concentrados na fase inicial.

Alteração 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2026. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2026.

Or. en

Alteração 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 50 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

Or. en

Alteração 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Atendendo à abordagem a curto prazo e à 
tónica colocada nas dotações nacionais 
na implementação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, existe o risco 
de que a execução dos fundos seja 
priorizada apenas para efeitos de 
cumprimento do prazo em relação ao 
controlo e à fiscalização do objetivo 
inicial do mecanismo.

Or. en

Alteração 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

Estado-Membro deve ser possível sob a 
forma de um empréstimo, sob reserva da 
celebração de um acordo de empréstimo 
com a Comissão, com base num pedido 
devidamente fundamentado apresentado 
pelo Estado-Membro em causa. Os 
empréstimos que apoiam a execução de 
planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem ser concedidos com 
prazos de vencimento que reflitam a 
natureza de mais longo prazo dessas 
despesas. Esses prazos de vencimento 
podem divergir dos prazos de vencimento 
dos fundos que a União contrai nos 
mercados de capitais para financiar os 
empréstimos. Por conseguinte, é necessário 
prever a possibilidade de derrogar o 
princípio estabelecido no artigo 220.º, 
n.º 2, do Regulamento Financeiro, segundo 
o qual os prazos de vencimento dos 
empréstimos para assistência financeira 
não devem ser alterados. Os empréstimos 
que apoiam a execução dos planos 
nacionais de recuperação e resiliência 
devem ser considerados como medidas 
pontuais, na aceção do artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho e do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1467/97 do Conselho.

Or. en

Alteração 467
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O apoio financeiro ao plano de um 
Estado-Membro deve ser possível sob a 
forma de um empréstimo, sob reserva da 
celebração de um acordo de empréstimo 
com a Comissão, com base num pedido 
devidamente fundamentado apresentado 
pelo Estado-Membro em causa. Os 
empréstimos que apoiam a execução de 
planos nacionais de recuperação e 

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

resiliência devem ser concedidos com 
prazos de vencimento que reflitam a 
natureza de mais longo prazo dessas 
despesas. Esses prazos de vencimento 
podem divergir dos prazos de vencimento 
dos fundos que a União contrai nos 
mercados de capitais para financiar os 
empréstimos. Por conseguinte, é necessário 
prever a possibilidade de derrogar o 
princípio estabelecido no artigo 220.º, 
n.º 2, do Regulamento Financeiro, segundo 
o qual os prazos de vencimento dos 
empréstimos para assistência financeira 
não devem ser alterados. O reembolso dos 
empréstimos deve ser efetuado através de 
novos recursos próprios do orçamento da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) O apoio financeiro ao plano de um 
Estado-Membro deve ser possível sob a 
forma de um empréstimo, sob reserva da 
celebração de um acordo de empréstimo 
com a Comissão, com base num pedido 
devidamente fundamentado apresentado 
pelo Estado-Membro em causa. Os 
empréstimos que apoiam a execução de 
planos nacionais de recuperação e 
resiliência devem ser concedidos com 
prazos de vencimento que reflitam a 
natureza de mais longo prazo dessas 
despesas. O artigo 220.º, n.º 2, do 
Regulamento Financeiro deve ser 
plenamente respeitado. Os juros sobre os 
empréstimos devem ser deduzidos das 
contribuições dos Estados-Membros que 
não solicitaram o apoio do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, a favor do 
orçamento da UE, proporcionalmente à 
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vencimento dos empréstimos para 
assistência financeira não devem ser 
alterados.

sua contribuição nacional.

Or. en

Alteração 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(28-A) Os empréstimos acordados no 
âmbito do mecanismo e solicitados pelos 
Estados-Membros, assim como as 
despesas conexas, não serão tidos em 
conta na avaliação do cumprimento no 
quadro do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.

Or. en

Alteração 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados. A Comissão deve avaliar o 
pedido de apoio sob a forma de 
empréstimos no prazo de dois meses. O 
Conselho deve poder aprovar esta 
avaliação por maioria qualificada, sob 
proposta da Comissão, mediante uma 
decisão de execução que o Conselho se 
esforçará por adotar no prazo de quatro 
semanas após a proposta.

Or. en

Alteração 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto 
com metas e objetivos intermédios 
adicionais. A fim de assegurar a 
antecipação de recursos, os Estados-
Membros devem solicitar um apoio sob a 
forma de empréstimos, o mais tardar, até 
31 de agosto de 2024. Para efeitos da boa 
gestão financeira, o montante total de todos 
os empréstimos concedidos ao abrigo do 
presente regulamento deve ser limitado. 

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Os Estados-Membros devem 
solicitar um apoio sob a forma de 
empréstimos, o mais tardar, até 15 de 
outubro de 2024. Para efeitos da boa 
gestão financeira, o montante total de todos 
os empréstimos concedidos ao abrigo do 
presente regulamento deve ser limitado. 
Além disso, o volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 4,7 % do seu rendimento 
nacional bruto. Em circunstâncias 
excecionais e em função dos recursos 
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Além disso, o volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 4,7 % do seu rendimento 
nacional bruto. Em circunstâncias 
excecionais e em função dos recursos 
disponíveis, deve ser possível aumentar o 
montante máximo. Pelas mesmas razões de 
boa gestão financeira, deve ser possível 
pagar o empréstimo em parcelas, em 
função do cumprimento dos resultados.

disponíveis, deve ser possível aumentar o 
montante máximo. Pelas mesmas razões de 
boa gestão financeira, deve ser possível 
pagar o empréstimo em parcelas, em 
função do cumprimento dos resultados.

Or. en

Alteração 473
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. O 
pedido de empréstimo também deve 
justificar o modo como o empréstimo se 
integra no planeamento a longo prazo do 
Estado-Membro no que diz respeito a 
políticas orçamentais sólidas. Deve ser 
possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2022. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
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dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
2,0 % do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Or. en

Alteração 474
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

Pelas mesmas razões de boa gestão 
financeira, deve ser possível pagar o 
empréstimo em parcelas, em função do 
cumprimento dos resultados.

Or. fr

Alteração 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência e, por 
conseguinte, por um custo do plano mais 
elevado do que a contribuição financeira 
máxima (a ser) atribuída através da 
contribuição não reembolsável. Deve ser 
possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
2 % do seu rendimento nacional bruto. Não 
deve ser possível aumentar o montante 
máximo. Pelas mesmas razões de boa 
gestão financeira, deve ser possível pagar o 
empréstimo em parcelas, em função do 
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financeira, deve ser possível pagar o 
empréstimo em parcelas, em função do 
cumprimento dos resultados.

cumprimento dos resultados.

Or. en

Alteração 476
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a um custo das reformas e 
investimentos mais elevado do que a 
contribuição financeira máxima (a ser) 
atribuída através da contribuição não 
reembolsável. Deve ser possível apresentar 
o pedido de empréstimo aquando da 
apresentação do plano ou numa fase 
posterior. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado numa fase posterior e disser 
respeito a reformas e investimentos 
adicionais, deve ser acompanhado de um 
plano revisto com metas e objetivos 
intermédios pertinentes. A fim de 
assegurar a antecipação de recursos, os 
Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 6,8 
% do seu rendimento nacional bruto. Em 
circunstâncias excecionais e em função dos 
recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.
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função do cumprimento dos resultados.
Or. en

Alteração 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 478
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2026. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
4,7 % do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Or. en

Alteração 481
Engin Eroglu

Proposta de regulamento
Considerando 29
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Texto da Comissão Alteração

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

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
3 % do seu rendimento nacional bruto. Em 
circunstâncias excecionais e em função dos 
recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Or. de

Alteração 482
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Devido ao impacto simétrico sobre 
as economias dos Estados-Membros, a 
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cláusula derrogatória de âmbito geral do 
quadro orçamental da UE no âmbito do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento deve 
permanecer ativada pelo menos até 31 de 
dezembro de 2027, a fim de permitir aos 
Estados-Membros o tempo e a 
flexibilidade necessários para sua 
recuperação. 

Or. en

Alteração 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de quatro meses.

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. Se considerar que os 
motivos invocados pelo Estado-Membro 
em causa justificam uma alteração do 
plano de recuperação e resiliência, a 
Comissão deve avaliar o novo plano no 
prazo de dois meses. O Estado-Membro 
em causa e a Comissão podem acordar em 
prorrogar este prazo por um período de 
tempo razoável, se necessário. O 
Conselho, com base numa proposta da 
Comissão, deve aprovar a avaliação do 
novo plano através de uma decisão de 
execução.

Or. en

Alteração 484
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de quatro meses.

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para complementar, alterar 
ou substituir o plano de recuperação e 
resiliência dentro do prazo de execução, 
caso circunstâncias objetivas o justifiquem. 
A Comissão deve avaliar o pedido 
fundamentado e tomar uma nova decisão 
no prazo de dois meses. A fim de 
complementar, alterar ou substituir os 
seus planos de recuperação e resiliência, 
os Estados-Membros devem poder 
recorrer ao Instrumento de Assistência 
Técnica em conformidade com o 
Regulamento (UE) XX/YY [que cria o 
Instrumento de Assistência Técnica].

Or. en

Alteração 485
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de quatro meses.

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação, resiliência e transição dentro 
do prazo de execução, caso circunstâncias 
objetivas o justifiquem. A Comissão deve 
avaliar o pedido fundamentado e tomar 
uma nova decisão no prazo de quatro 
meses.

Or. en

Alteração 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de quatro meses.

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar os planos 
anuais de recuperação e resiliência dentro 
do prazo de execução, caso circunstâncias 
objetivas o justifiquem. A Comissão deve 
avaliar o pedido fundamentado e tomar 
uma nova decisão no prazo de dois meses.

Or. en

Alteração 487
Jens Geier

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de quatro meses.

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e proceder a uma 
nova avaliação no prazo de quatro meses.

Or. en

Alteração 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
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decisão no prazo de quatro meses. decisão no prazo de dois meses.
Or. en

Alteração 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de quatro meses.

(30) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
fundamentado para alterar o plano de 
recuperação e resiliência dentro do prazo 
de execução, caso circunstâncias objetivas 
o justifiquem. A Comissão deve avaliar o 
pedido fundamentado e tomar uma nova 
decisão no prazo de dois meses.

Or. en

Justificação

Uma vez que a Comissão deve estar familiarizada com o conteúdo geral do plano de 
recuperação e resiliência, justifica-se estabelecer um prazo mais curto para a avaliação dos 
planos alterados.

Alteração 490
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Por razões de eficiência e 
simplificação da gestão financeira do 
instrumento, o apoio financeiro da União 
aos planos de recuperação e resiliência 
deve assumir a forma de um financiamento 
baseado na obtenção de resultados medidos 
por referência às metas e aos objetivos 
intermédios indicados nos planos de 
recuperação e resiliência aprovados. Para 
o efeito, o apoio adicional sob a forma de 

(31) Por razões de eficiência e 
simplificação da gestão financeira do 
instrumento, o apoio financeiro da União 
aos planos de recuperação e resiliência 
deve assumir a forma de um financiamento 
baseado na obtenção de resultados medidos 
por referência às metas e aos objetivos 
intermédios indicados nos planos de 
recuperação e resiliência aprovados. Tendo 
em conta a falta de recursos financeiros 
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empréstimos deve estar associado às 
metas e aos objetivos intermédios 
adicionais em comparação com os 
relevantes para o apoio financeiro (ou 
seja, o apoio não reembolsável).

dos Estados-Membros e a necessidade 
urgente de promover os objetivos do 
presente regulamento, a Comissão deve 
disponibilizar um pré-financiamento de, 
pelo menos, 20 % do apoio total dos 
fundos estabelecidos na decisão de 
aprovação de um plano de recuperação e 
resiliência.

Or. en

Alteração 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 492
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Por razões de eficiência e 
simplificação da gestão financeira do 

(31) Por razões de eficiência e 
simplificação da gestão financeira do 



PE655.953v01-00 268/336 AM\1211941PT.docx

PT

instrumento, o apoio financeiro da União 
aos planos de recuperação e resiliência 
deve assumir a forma de um financiamento 
baseado na obtenção de resultados medidos 
por referência às metas e aos objetivos 
intermédios indicados nos planos de 
recuperação e resiliência aprovados. Para o 
efeito, o apoio adicional sob a forma de 
empréstimos deve estar associado às metas 
e aos objetivos intermédios adicionais em 
comparação com os relevantes para o apoio 
financeiro (ou seja, o apoio não 
reembolsável).

instrumento, o apoio financeiro da União 
aos planos de recuperação, resiliência e 
transição deve assumir a forma de um 
financiamento baseado na obtenção de 
resultados medidos por referência às metas 
e aos objetivos intermédios, 
calendarizados e baseados em dados 
científicos, indicados nos planos de 
recuperação e resiliência aprovados. Para o 
efeito, o apoio adicional sob a forma de 
empréstimos deve estar associado às metas 
e aos objetivos intermédios adicionais em 
comparação com os relevantes para o apoio 
financeiro (ou seja, o apoio não 
reembolsável).

Or. en

Alteração 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 494
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(31-A) Devem ser formulados requisitos 
específicos relativos às informações sobre 
a boa gestão financeira que os Estados-
Membros devem apresentar no relatório 
anual de execução.

Or. en

Alteração 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Os Estados-Membros devem 
informar nos seus relatórios anuais de 
execução sobre a boa gestão financeira. 
Para o efeito, devem ser formulados 
requisitos específicos.

Or. en

Alteração 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais e pagamentos. Para garantir a 
previsibilidade, os Estados-Membros 
devem poder apresentar semestralmente 
pedidos de pagamento.
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resiliência por parte do Estado-Membro. 
A suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação 
e resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

Or. en

Alteração 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
Comissão deve disponibilizar um pré-
financiamento de até 20 % do apoio total 
dos fundos estabelecidos na decisão de 
aprovação de um plano de recuperação e 
resiliência. A suspensão e o cancelamento 
da contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
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montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações. O Parlamento Europeu e o 
Conselho devem ser informados 
atempadamente antes de qualquer 
procedimento contraditório conexo. 

Or. en

Alteração 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão, o cancelamento e a 
recuperação da contribuição financeira 
devem ser possíveis quando o plano de 
recuperação e resiliência não for aplicado 
de forma satisfatória pelo Estado-Membro. 
Devem ser estabelecidos procedimentos 
que assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações. Devem ser estabelecidas 
sanções em caso de fraude ou má gestão 
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grosseira da contribuição financeira.
Or. en

Alteração 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, um ato delegado deve 
estabelecer regras específicas em matéria 
de autorizações orçamentais, pagamentos, 
suspensão, cancelamento e recuperação de 
fundos. Para garantir a previsibilidade, os 
Estados-Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

Or. en

Alteração 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta de regulamento
Considerando 32
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Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução integral do plano de recuperação 
e resiliência por parte do Estado-Membro. 
A suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

Or. en

Alteração 501
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
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parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem seguir-se 
imediatamente quando o plano de 
recuperação e resiliência não for aplicado 
de forma satisfatória pelo Estado-Membro. 
Devem ser estabelecidos procedimentos 
que assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

Or. en

Alteração 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os Estados-
Membros devem apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
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decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

Or. en

Alteração 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Sempre que o Semestre Europeu, 
em particular as recomendações 
específicas por país, identifique desafios 
que exigem reformas urgentes, mas o 
Estado-Membro em causa fizer uma 
utilização inadequada do financiamento 
atribuído, ou a Comissão decidir 
suspender esse financiamento devido à 
aplicação insatisfatória dos planos de 
recuperação e resiliência ou a 
deficiências no que diz respeito ao Estado 
de direito, as ações à escala regional e 
local, incluindo as iniciativas da 
sociedade civil que contribuam para dar 
resposta a esses desafios, devem continuar 
a beneficiar do mecanismo e o 
financiamento deve ser colocado à 
disposição das autoridades regionais e 
locais e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil.

Or. en

Alteração 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

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

Or. en

Alteração 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios semestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
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sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência. Para a 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, os Estados-Membros podem 
recorrer ao Instrumento de Assistência 
Técnica em conformidade com o 
Regulamento XX/YYYY [que cria o 
Instrumento de Assistência Técnica].

Or. en

Alteração 506
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
em consulta com os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, sobre os 
progressos realizados na concretização do 
plano de recuperação e resiliência. Esses 
relatórios elaborados pelos Estados-
Membros em causa devem refletir-se 
adequadamente nos programas nacionais 
de reformas, que devem ser utilizados 
como um instrumento de comunicação dos 
progressos realizados no sentido da 
conclusão dos planos de recuperação e 
resiliência.

Or. en

Alteração 507
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
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devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação, 
resiliência e transição. Esses relatórios 
elaborados pelos peritos independentes 
acreditados e auditados por auditores 
externos podem refletir-se nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios semestrais 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios semestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho e as 
atividades de comunicação devem ser 
levadas a cabo pela Comissão, conforme 
adequado. A Comissão deve assegurar a 
visibilidade das despesas no âmbito do 
mecanismo, indicando claramente que os 
projetos apoiados devem ser claramente 
identificados como «Iniciativa de 
Recuperação da UE». De modo a garantir 
total transparência, os beneficiários 
potenciais, os beneficiários efetivos, os 
participantes, os destinatários finais de 
instrumentos financeiros devem ser

divulgados. Devem ser enumeradas num 
sistema de acompanhamento digital dos 
fundos da UE a ser introduzido pela 
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Comissão.
Or. en

Alteração 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado. Quaisquer atividades 
adicionais de consulta ou de informação 
antes da adoção dos planos devem 
envolver o Conselho e o Parlamento, na 
qualidade de autoridade orçamental da 
UE, em pé de igualdade.

Or. en

Alteração 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho e as 
atividades de comunicação devem ser 
levadas a cabo pela Comissão, conforme 
adequado. A Comissão deve assegurar a 
visibilidade das despesas no âmbito do 
mecanismo, indicando claramente que os 
projetos apoiados devem ser claramente 
identificados como «Iniciativa de 
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Recuperação da UE».
Or. en

Alteração 513
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência e 
prestação de contas, os planos de 
recuperação e resiliência adotados pela 
Comissão devem ser comunicados sem 
demora ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho em condições de igualdade e as 
atividades de comunicação devem ser 
levadas a cabo pela Comissão, conforme 
adequado.

Or. en

Alteração 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

Para efeitos de transparência, os planos de 
recuperação e resiliência adotados pela 
Comissão devem ser comunicados 
simultaneamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho e as atividades de 
comunicação devem ser levadas a cabo 
pela Comissão, conforme adequado.

Or. en

Alteração 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos anuais de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

Or. en

Alteração 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que as atividades de 
comunicação da Comissão, em especial 
no que se refere à obrigação de dar 
visibilidade ao apoio prestado no âmbito 
do mecanismo, sejam adequadamente 
divulgadas ao nível local e regional 
adequado, através de diversos canais e de 
uma forma não discriminatória.

Or. en

Alteração 517
Gunnar Beck

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o 
princípio da boa gestão financeira, as 
ações ao abrigo do presente regulamento 
devem ser coerentes com os programas em 
curso da União e complementares aos 
mesmos, evitando simultaneamente o 

(35) Os objetivos do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência são comuns a 
outros programas da UE, o que apresenta 
vantagens em termos de 
complementaridade e sinergias. No 
entanto, aumenta também o risco de 
duplo financiamento e concorrência entre 
diferentes programas, nomeadamente 
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duplo financiamento das mesmas 
despesas. Em especial, a Comissão e os 
Estados-Membros devem garantir, em 
todas as fases do processo, uma 
coordenação eficaz, a fim de salvaguardar 
a consistência, coerência, 
complementaridade e sinergias entre as 
fontes de financiamento. Para o efeito, ao 
apresentarem os seus planos à Comissão, 
os Estados-Membros devem facultar as 
informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos 
e programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 
abrigo do mecanismo devem poder 
receber financiamento de outros 
programas e instrumentos da União, 
desde que esse apoio não cubra os 
mesmos custos.

porque o mecanismo abrangerá projetos 
potencialmente elegíveis ao abrigo de 
outros domínios de intervenção, como a 
coesão, os transportes, a energia e a 
investigação.

Or. en

Alteração 518
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o princípio 
da boa gestão financeira, as ações ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os programas em curso da 
União e complementares aos mesmos, 
evitando simultaneamente o duplo 
financiamento das mesmas despesas. Em 
especial, a Comissão e os Estados-
Membros devem garantir, em todas as 
fases do processo, uma coordenação eficaz, 
a fim de salvaguardar a consistência, 
coerência, complementaridade e sinergias 
entre as fontes de financiamento. Para o 
efeito, ao apresentarem os seus planos à 

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o princípio 
da boa gestão financeira, as ações ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os programas em curso da 
União e complementares aos mesmos, 
evitando simultaneamente o duplo 
financiamento das mesmas despesas. Deve 
ser dada especial atenção ao risco de 
sobreposição com outros programas, 
como o Fundo para uma Transição Justa 
ou o InvestEU. Em especial, a Comissão e 
os Estados-Membros devem garantir, em 
todas as fases do processo, uma 
coordenação eficaz, a fim de salvaguardar 



PE655.953v01-00 284/336 AM\1211941PT.docx

PT

Comissão, os Estados-Membros devem 
facultar as informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 
programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 
abrigo do mecanismo devem poder receber 
financiamento de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

a consistência, coerência, 
complementaridade e sinergias entre as 
fontes de financiamento. Para o efeito, ao 
apresentarem os seus planos à Comissão, 
os Estados-Membros devem facultar as 
informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 
programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 
abrigo do mecanismo devem poder receber 
financiamento de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

Or. fr

Alteração 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o princípio 
da boa gestão financeira, as ações ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os programas em curso da 
União e complementares aos mesmos, 
evitando simultaneamente o duplo 
financiamento das mesmas despesas. Em 
especial, a Comissão e os Estados-
Membros devem garantir, em todas as 
fases do processo, uma coordenação eficaz, 
a fim de salvaguardar a consistência, 
coerência, complementaridade e sinergias 
entre as fontes de financiamento. Para o 
efeito, ao apresentarem os seus planos à 
Comissão, os Estados-Membros devem 
facultar as informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o princípio 
da boa gestão financeira, as ações ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os programas em curso da 
União e complementares aos mesmos, 
evitando simultaneamente o duplo 
financiamento das mesmas despesas. Em 
especial, a Comissão e os Estados-
Membros devem garantir, em todas as 
fases do processo, uma coordenação eficaz, 
a fim de salvaguardar a consistência, 
coerência, complementaridade e sinergias 
entre as fontes de financiamento e a 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica. Para 
o efeito, ao apresentarem os seus planos à 
Comissão, os Estados-Membros devem 
facultar as informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
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programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 
abrigo do mecanismo devem poder receber 
financiamento de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 
programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 
abrigo do mecanismo devem poder receber 
financiamento de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

Or. en

Alteração 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o princípio 
da boa gestão financeira, as ações ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os programas em curso da 
União e complementares aos mesmos, 
evitando simultaneamente o duplo 
financiamento das mesmas despesas. Em 
especial, a Comissão e os Estados-
Membros devem garantir, em todas as 
fases do processo, uma coordenação eficaz, 
a fim de salvaguardar a consistência, 
coerência, complementaridade e sinergias 
entre as fontes de financiamento. Para o 
efeito, ao apresentarem os seus planos à 
Comissão, os Estados-Membros devem 
facultar as informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 
programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 
abrigo do mecanismo devem poder receber 
financiamento de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

(35) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e respeitar o princípio 
da boa gestão financeira, bem como para 
evitar conflitos de interesses, as ações ao 
abrigo do presente regulamento devem ser 
coerentes com os programas em curso da 
União e complementares aos mesmos, 
evitando simultaneamente o duplo 
financiamento das mesmas despesas. Em 
especial, a Comissão e os Estados-
Membros devem garantir, em todas as 
fases do processo, uma coordenação eficaz, 
a fim de salvaguardar a consistência, 
coerência, complementaridade e sinergias 
entre as fontes de financiamento. Para o 
efeito, ao apresentarem os seus planos à 
Comissão, os Estados-Membros devem 
facultar as informações pertinentes sobre o 
financiamento existente ou previsto da 
União. O apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo deve ser complementar ao 
apoio prestado ao abrigo de outros fundos e 
programas da União, e os projetos de 
reforma e de investimento financiados ao 
abrigo do mecanismo devem poder receber 
financiamento de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
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apoio não cubra os mesmos custos.
Or. en

Alteração 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Todos os fundos despendidos 
através do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência devem ser utilizados de forma 
eficiente, o que terá um duplo efeito 
positivo na recuperação da Europa após a 
crise e na sua transição para uma 
economia sustentável.

Or. en

Alteração 522
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) De acordo com os princípios de 
prestação de contas e transparência, as 
despesas no âmbito do mecanismo devem 
ser objeto de um procedimento de 
quitação pelo Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do (36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
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Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva, em particular 
para os Estados-Membros. Estes requisitos 
devem incluir, se for caso disso, 
indicadores quantificáveis como base para 
avaliar os efeitos dos instrumentos no 
terreno. Para o efeito deve ser criado um 
painel de avaliação de indicadores 
específico. As despesas no âmbito do 
mecanismo devem ser objeto de um 
procedimento de quitação pelo 
Parlamento Europeu. Os dados recolhidos 
para efeitos de acompanhamento devem 
ser desagregados por género e por níveis 
de rendimento.

Or. en

Alteração 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno. Para o 
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efeitos dos instrumentos no terreno. efeito, deve ser criado um painel de 
avaliação de indicadores específico, 
alinhado com os painéis de avaliação 
social e macroeconómica.

Or. en

Alteração 525
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno. Os 
dados recolhidos para efeitos de 
acompanhamento devem ser 
desagregados por género.

Or. en

Alteração 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 



AM\1211941PT.docx 289/336 PE655.953v01-00

PT

Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno. O 
painel de indicadores sociais deve 
constituir uma das bases da avaliação.

Or. en

Alteração 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno. As 
despesas no âmbito do mecanismo devem 
ser objeto de um procedimento de 
quitação.

Or. en

Alteração 528
Sirpa Pietikäinen



PE655.953v01-00 290/336 AM\1211941PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores de 
sustentabilidade quantificáveis e 
harmonizados como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no ambiente, na 
economia e na sociedade.

Or. en

Alteração 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 

É oportuno que a Comissão apresente 
relatórios trimestrais ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Estes relatórios devem 
incluir informações pormenorizadas sobre 
o número de planos de recuperação e 
resiliência aprovados e pendentes, os 
progressos realizados na execução dos 
planos dos Estados-Membros em causa ao 
abrigo do mecanismo, o estado de 
realização das metas e dos objetivos 
intermédios estabelecidos para cada 
Estado-Membro, os montantes 
autorizados e pagos a cada um dos 
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Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

Estados-Membros e no total, os pedidos de 
pagamento apresentados, as decisões de 
pagamento adotadas, a suspensão ou 
cancelamento dos pagamentos, a 
recuperação de fundos, os destinatários 
dos fundos e todas as outras informações 
pertinentes que garantam a total 
transparência e prestação de contas; 
devem também incluir informações sobre o 
volume das receitas afetadas ao mecanismo 
ao abrigo do Instrumento de Recuperação 
da União Europeia no trimestre anterior, 
discriminadas por rubrica orçamental, e a 
contribuição dos montantes mobilizados 
através do Instrumento de Recuperação da 
União Europeia para a realização dos 
objetivos do mecanismo. Em 
conformidade com os princípios de 
transparência e prestação de contas e a 
pedido do Parlamento Europeu, a 
Comissão deve participar trimestralmente 
em audições perante o Parlamento 
Europeu, a fim de dar conta das 
atividades e das informações incluídas 
nos relatórios trimestrais.

Or. en

Alteração 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório semestral ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
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Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo, bem como uma avaliação por 
país do volume das receitas que 
contribuem para a meta global de 30 % 
das despesas orçamentais da UE para 
apoiar os objetivos da União em matéria 
de clima e ambiente.

Or. en

Alteração 531
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo, no quadro da apresentação 
anual integrada de relatórios financeiros 
e de prestação de contas e sujeito ao 
procedimento de quitação do Parlamento 
Europeu, como parte do relatório de 
quitação da Comissão, num capítulo 
separado.

Or. en
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Alteração 532
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

É oportuno que a Comissão apresente um 
relatório semestral ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho sobre a execução do 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo. Deve, além disso, conter 
informações sobre os progressos 
realizados rumo aos objetivos intermédios, 
às metas e aos indicadores 
correspondentes individuais indicados no 
plano de recuperação e resiliência de 
cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento, no quadro da apresentação 
anual integrada de relatórios financeiros 
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pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

e de prestação de contas e sujeito ao 
procedimento de quitação do Parlamento 
Europeu. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo. Neste sentido, a Comissão 
deve propor um conjunto de indicadores 
comuns de realização e de desempenho.

Or. en
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Alteração 535
Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório semestral, a fim de 
prevenir o risco de fraude, ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

Or. fr

Alteração 536
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados e o seu impacto na igualdade 
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informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

de género; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

É oportuno que a Comissão apresente um 
relatório bianual ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho sobre a execução do 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 538
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(37-A) O caráter excecional e temporário 
do mecanismo para realizar as reformas 
estruturais e os planos de recuperação e 
resiliência num curto espaço de tempo 
constitui o maior desafio. O Parlamento 
Europeu deve acompanhar de perto todo 
o processo e garantir aos cidadãos um 
controlo democrático. Para o efeito, o 
Parlamento poderia criar uma comissão 
especial temporária encarregada de 
elaborar relatórios sobre a execução dos 
planos de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 539
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente, visando o cumprimento dos 
objetivos do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, a eficiência na 
utilização de seus recursos e seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, analisar o 
impacto dos instrumentos a longo prazo.

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente sensível às questões de 
género, em consulta com as organizações 
de mulheres da sociedade civil e peritos 
em orçamentação sensível ao género, 
visando o cumprimento dos objetivos do 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento, a eficiência na utilização de 
seus recursos e seu valor acrescentado. A 
avaliação deve ser acompanhada, se for 
caso disso, de uma proposta de alteração 
do presente regulamento. Uma avaliação 
ex post independente deve, além disso, 
analisar o impacto dos instrumentos a 
longo prazo, nomeadamente no que 
respeita à igualdade de género.

Or. en

Alteração 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente, visando o cumprimento dos 
objetivos do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, a eficiência na 
utilização de seus recursos e seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, analisar o 
impacto dos instrumentos a longo prazo.

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente, visando o cumprimento dos 
objetivos do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, a eficiência na 
utilização de seus recursos e seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, analisar o 
impacto social, económico, regional e 
ambiental do mecanismo a longo prazo, 
incluindo os dados e resultados 
específicos de cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) O mecanismo deve ser 
disponibilizado aos Estados-Membros que 
tenham assinado o «Compromisso com o 
Estado de direito» e se comprometam a 
aderir ao Estado de direito e aos valores 
fundamentais da União, consagrados nos 
Tratados.

Or. en

Alteração 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 38-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(38-B) A Comissão deve ter poderes para 
proceder à suspensão das dotações de 
autorização ou de pagamento aos 
Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo em caso de deficiências 
generalizadas no que respeita ao Estado 
de direito, sempre que estas afetem ou 
sejam suscetíveis de afetar os princípios 
da boa gestão financeira ou da proteção 
dos interesses financeiros da União. O 
mecanismo deve estabelecer regras e 
procedimentos claros sobre a ativação do 
mecanismo de suspensão ou sobre o seu 
levantamento. Neste sentido, o 
procedimento para proceder à suspensão 
do financiamento ao abrigo do 
mecanismo e à sua posterior colocação 
em reserva só deve ser bloqueado se uma 
maioria qualificada no Conselho ou uma 
maioria do Parlamento se lhe opuser.

Or. en

Alteração 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de 
assegurar condições uniformes para a 
execução do presente regulamento, devem 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão. As competências de execução 
relativas à adoção dos planos de 
recuperação e resiliência e ao pagamento 
do apoio financeiro após o cumprimento 
das metas e dos objetivos intermédios 
pertinentes devem ser exercidas pela 

Suprimido
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Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ao 
abrigo do procedimento de exame nele 
previsto13. Após a adoção de um ato de 
execução, o Estado-Membro em causa e a 
Comissão devem poder chegar a acordo 
sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores 
para as metas e objetivos intermédios, e 
acesso aos dados subjacentes. A fim de 
permitir a pertinência contínua das 
disposições operacionais no que respeita 
às circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas 
disposições técnicas devem poder ser 
alterados por mútuo acordo. Aplicam-se 
ao presente regulamento as regras 
financeiras horizontais adotadas pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho com 
base no artigo 322.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Estas 
regras estão estabelecidas no 
Regulamento Financeiro e definem, 
nomeadamente as modalidades relativas à 
elaboração e execução do orçamento 
através de subvenções, contratos públicos, 
prémios, execução indireta, bem como ao 
controlo da responsabilidade dos 
intervenientes financeiros. As disposições 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE dizem igualmente respeito à 
proteção do orçamento da União em caso 
de lacunas generalizadas no que respeita 
ao Estado de direito nos Estados-
Membros, já que o respeito deste princípio 
é uma condição prévia essencial para 
uma gestão financeira rigorosa e eficaz 
do financiamento da UE.
__________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
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Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Alteração 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de 
assegurar condições uniformes para a 
execução do presente regulamento, devem 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão. As competências de execução 
relativas à adoção dos planos de 
recuperação e resiliência e ao pagamento 
do apoio financeiro após o cumprimento 
das metas e dos objetivos intermédios 
pertinentes devem ser exercidas pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ao 
abrigo do procedimento de exame nele 
previsto13. Após a adoção de um ato de 
execução, o Estado-Membro em causa e a 
Comissão devem poder chegar a acordo 
sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores 
para as metas e objetivos intermédios, e 
acesso aos dados subjacentes. A fim de 
permitir a pertinência contínua das 
disposições operacionais no que respeita 
às circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas 
disposições técnicas devem poder ser 
alterados por mútuo acordo. Aplicam-se 

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato delegado.
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ao presente regulamento as regras 
financeiras horizontais adotadas pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho com 
base no artigo 322.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Estas 
regras estão estabelecidas no 
Regulamento Financeiro e definem, 
nomeadamente as modalidades relativas à 
elaboração e execução do orçamento 
através de subvenções, contratos públicos, 
prémios, execução indireta, bem como ao 
controlo da responsabilidade dos 
intervenientes financeiros. As disposições 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE dizem igualmente respeito à 
proteção do orçamento da União em caso 
de lacunas generalizadas no que respeita 
ao Estado de direito nos Estados-
Membros, já que o respeito deste princípio 
é uma condição prévia essencial para 
uma gestão financeira rigorosa e eficaz 
do financiamento da UE.
__________________ __________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

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

Or. en

Alteração 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

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

de um ato delegado.
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uma gestão financeira rigorosa e eficaz 
do financiamento da UE.
__________________ __________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

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

Or. en

Alteração 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de 
assegurar condições uniformes para a 
execução do presente regulamento, devem 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão. As competências de execução 
relativas à adoção dos planos de 
recuperação e resiliência e ao pagamento 
do apoio financeiro após o cumprimento 
das metas e dos objetivos intermédios 
pertinentes devem ser exercidas pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ao 
abrigo do procedimento de exame nele 
previsto13. Após a adoção de um ato de 
execução, o Estado-Membro em causa e a 
Comissão devem poder chegar a acordo 
sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de atos delegados. O poder de adotar atos 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) relativos à adoção dos 
planos de recuperação e resiliência e ao 
pagamento do apoio financeiro após o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios pertinentes deve ser delegado 
na Comissão. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
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relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

Conselho recebem todos os documentos ao 
mesmo tempo que os peritos dos Estados-
Membros e os respetivos peritos têm 
sistematicamente acesso às reuniões dos 
grupos de peritos da Comissão que tratam 
da preparação dos atos delegados. Após a 
adoção de um ato delegado, o Estado-
Membro em causa e a Comissão devem 
poder chegar a acordo sobre determinadas 
disposições operacionais de natureza 
técnica, que especifiquem aspetos da 
execução relacionados com prazos, 
indicadores para as metas e objetivos 
intermédios, e acesso aos dados 
subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

__________________ __________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 

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

mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Alteração 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas 
disposições técnicas devem poder ser 
alterados por mútuo acordo. Aplicam-se 

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato delegado, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. Essas disposições, 
assim como a determinação das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes, 
devem permitir incluir nos planos de 
recuperação e resiliência os investimentos 
em infraestruturas que, devido à sua 
dimensão e complexidade intrínsecas, 
podem exigir períodos de execução mais 



AM\1211941PT.docx 307/336 PE655.953v01-00

PT

ao presente regulamento as regras 
financeiras horizontais adotadas pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho com 
base no artigo 322.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Estas 
regras estão estabelecidas no 
Regulamento Financeiro e definem, 
nomeadamente as modalidades relativas à 
elaboração e execução do orçamento 
através de subvenções, contratos públicos, 
prémios, execução indireta, bem como ao 
controlo da responsabilidade dos 
intervenientes financeiros. As disposições 
adotadas com base no artigo 322.º do 
TFUE dizem igualmente respeito à 
proteção do orçamento da União em caso 
de lacunas generalizadas no que respeita 
ao Estado de direito nos Estados-
Membros, já que o respeito deste princípio 
é uma condição prévia essencial para 
uma gestão financeira rigorosa e eficaz 
do financiamento da UE.

longos que vão além do horizonte 
temporal do regulamento.

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

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

Or. en

Alteração 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

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

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

ato legislativo a adotar pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho. Após a adoção, o 
Estado-Membro em causa e a Comissão 
devem poder chegar a acordo sobre 
determinadas disposições operacionais de 
natureza técnica, que especifiquem aspetos 
da execução relacionados com prazos, 
indicadores para as metas e objetivos 
intermédios, e acesso aos dados 
subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.
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rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

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

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

Or. en

Alteração 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 

(39) Os planos anuais de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução, após a decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
o ato delegado relativo aos impactos dos 
planos nacionais de recuperação nos 
objetivos e estratégias globais da 
Estratégia Anual para o Crescimento 
Sustentável da União e no orçamento da 
UE. A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
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pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

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

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

Or. en



AM\1211941PT.docx 311/336 PE655.953v01-00

PT

Alteração 550
Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 

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

relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE. 
Daqui decorre que não deve ser concedido 
qualquer apoio financeiro disponível no 
âmbito do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência aos Estados-Membros que 
apresentem lacunas generalizadas no que 
respeita ao Estado de direito.

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

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

Or. en

Alteração 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 

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

planos nacionais de recuperação nos 
objetivos e estratégias globais da 
Estratégia Anual para o Crescimento 
Sustentável da União e no orçamento da 
UE. A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução e delegadas 
relativas à adoção dos planos de 
recuperação e resiliência e ao pagamento 
do apoio financeiro após o cumprimento 
das metas e dos objetivos intermédios 
pertinentes devem ser exercidas pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/201113 e o 
artigo 290.º do TFUE. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
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direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

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

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

Or. en

Alteração 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 

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

relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio , os controlos e 
equilíbrios democráticos, um sistema 
judicial independente, o pluralismo e a 
liberdade dos meios de comunicação 
social são condições prévias essenciais 
para uma gestão financeira rigorosa e 
eficaz do financiamento da UE e para o 
combate à corrupção.

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

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

Or. en
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Alteração 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 

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

relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio , os controlos e 
equilíbrios democráticos, um sistema 
judicial independente, o pluralismo e a 
liberdade dos meios de comunicação 
social são condições prévias essenciais 
para uma gestão financeira rigorosa e 
eficaz do financiamento da UE e para o 
combate à corrupção.

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

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

Or. en

Alteração 554
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 

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

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

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

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

Or. en

Alteração 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de 
assegurar condições uniformes para a 
execução do presente regulamento, devem 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão. As competências de execução 
relativas à adoção dos planos de 
recuperação e resiliência e ao pagamento 
do apoio financeiro após o cumprimento 
das metas e dos objetivos intermédios 
pertinentes devem ser exercidas pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, ao 
abrigo do procedimento de exame nele 
previsto13. Após a adoção de um ato de 
execução, o Estado-Membro em causa e a 
Comissão devem poder chegar a acordo 
sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 

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

circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

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

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

Or. en

Alteração 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

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

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

indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

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

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

Or. en

Alteração 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser 
atribuídas competências de execução à 
Comissão. As competências de execução 
relativas à adoção dos planos de 
recuperação e resiliência e ao pagamento 
do apoio financeiro após o cumprimento 
das metas e dos objetivos intermédios 
pertinentes devem ser exercidas pela 
Comissão em conformidade com o 

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

artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). Após a adoção de um ato 
delegado, o Estado-Membro em causa e a 
Comissão devem poder chegar a acordo 
sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

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

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

Alteração 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 

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

322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

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

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

Or. en

Alteração 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos Estados-
Membros e a correspondente contribuição 
financeira que lhes seja atribuída devem 
ser estabelecidos pela Comissão por meio 
de um ato de execução. A fim de assegurar 
condições uniformes para a execução do 
presente regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 

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

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

__________________ __________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

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

de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Alteração 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) No interesse de uma rápida 
recuperação económica, o apoio deverá 
ser disponibilizado o mais rápida e 
eficientemente possível. Os Estados-
Membros e as instituições da União 
envolvidos no processo decisório devem 
fazer tudo o que estiver ao seu alcance 
para reduzir o tempo de tramitação e para 
simplificar os procedimentos, de modo a 
assegurar uma adoção rápida e sem 
problemas das decisões de mobilização do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) O mecanismo é um programa-
chave do Instrumento de Recuperação da 
União Europeia no âmbito do quadro 
financeiro plurianual revisto. As despesas 
efetuadas ao abrigo do mecanismo 
estarão sujeitas a um procedimento de 
quitação pelo Parlamento Europeu.
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Or. en

Alteração 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) As despesas efetuadas ao abrigo do 
mecanismo devem estar sujeitas a um 
procedimento especial de quitação, que 
deve verificar a conformidade da 
execução com as regras pertinentes, 
incluindo os princípios da boa gestão 
financeira.

Or. en

Alteração 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15 , 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 16 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho17 , os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção e investigação de 
irregularidades e de fraudes, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, nos termos do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, o Organismo 

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15 , 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 16 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho17 , os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção e investigação de 
irregularidades e de fraudes, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, nos termos do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, o Organismo 
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Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode 
realizar investigações administrativas, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939, a Procuradoria Europeia 
(EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras 
infrações penais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como estabelece a 
Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho18. Nos termos do 
Regulamento Financeiro, qualquer pessoa 
ou entidade que receba fundos da União 
deve cooperar plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceder 
os direitos e o acesso necessários à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu, 
bem como assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedam direitos 
equivalentes à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu.

Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode 
realizar investigações administrativas, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939, a Procuradoria Europeia 
(EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras 
infrações penais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como estabelece a 
Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho18. Nos termos do 
Regulamento Financeiro, qualquer pessoa 
ou entidade que receba fundos da União 
deve comunicar qualquer suspeita de 
irregularidades ou fraude e cooperar 
plenamente na proteção dos interesses 
financeiros da União, conceder os direitos 
e o acesso necessários à Comissão, ao 
OLAF, à Procuradoria Europeia e ao 
Tribunal de Contas Europeu, bem como 
assegurar que quaisquer terceiros 
envolvidos na execução dos fundos da 
União concedam direitos equivalentes à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu. 
Para a deteção e comunicação de 
irregularidades e fraudes, a Comissão 
dispõe de ferramentas informáticas que 
devem ser utilizadas pelos beneficiários do 
apoio ao abrigo do mecanismo.

__________________ __________________
14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 
de 18.9.2013, p. 1)

14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 
de18.9.2013, p. 1)

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
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relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p. 1)

relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p. 1)

16 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2)

16 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2)

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1)

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1)

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29)

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29)

Or. en

Alteração 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15 , 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 16 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho17 , os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção e investigação de 
irregularidades e de fraudes, da 

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15 , 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 16 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho17 , os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção e investigação de 
irregularidades e de fraudes, da 



AM\1211941PT.docx 331/336 PE655.953v01-00

PT

recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, nos termos do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode 
realizar investigações administrativas, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939, a Procuradoria Europeia 
(EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras 
infrações penais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como estabelece a 
Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho18. Nos termos do 
Regulamento Financeiro, qualquer pessoa 
ou entidade que receba fundos da União 
deve cooperar plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceder 
os direitos e o acesso necessários à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu, 
bem como assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedam direitos 
equivalentes à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu.

recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, nos termos do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode 
realizar investigações administrativas, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939, a Procuradoria Europeia 
(EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras 
infrações penais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como estabelece a 
Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho18. Nos termos do 
Regulamento Financeiro, qualquer pessoa 
ou entidade que receba fundos da União 
deve cooperar plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceder 
os direitos e o acesso necessários à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu, 
bem como assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedam direitos 
equivalentes à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu. Os países que participem 
nas atividades da Procuradoria Europeia 
recebem um pré-financiamento adicional 
de 5 % dos seus planos nacionais de 
recuperação e resiliência.

__________________ __________________
14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 

14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
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n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 
de18.9.2013, p. 1)

n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 
de18.9.2013, p. 1)

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p. 1)

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p. 1)

16 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2)

16 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2)

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1)

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1)

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29)

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29)

Or. en

Alteração 565
Marc Angel

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15 , 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 16 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho17 , os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15 , 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho 16 e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho17 , os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas, 
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nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção e investigação de 
irregularidades e de fraudes, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, nos termos do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode 
realizar investigações administrativas, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939, a Procuradoria Europeia 
(EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras 
infrações penais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como estabelece a 
Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho18. Nos termos do 
Regulamento Financeiro, qualquer pessoa 
ou entidade que receba fundos da União 
deve cooperar plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceder 
os direitos e o acesso necessários à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu, 
bem como assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedam direitos 
equivalentes à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu.

nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, correção e investigação de 
irregularidades e de fraudes, bem como do 
incumprimento do princípio do Estado de 
direito, da recuperação de fundos perdidos, 
pagos indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
imposição de sanções administrativas. Em 
especial, nos termos do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 e o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, o Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF) pode 
realizar investigações administrativas, 
incluindo verificações e inspeções no local 
no intuito de verificar a existência de 
fraudes, atos de corrupção ou quaisquer 
outras atividades ilegais que prejudiquem 
os interesses financeiros da União. Em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2017/1939, a Procuradoria Europeia 
(EPPO) pode investigar e instaurar ações 
penais em casos de fraude e outras 
infrações penais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como estabelece a 
Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho18. Nos termos do 
Regulamento Financeiro, qualquer pessoa 
ou entidade que receba fundos da União 
deve cooperar plenamente na proteção dos 
interesses financeiros da União, conceder 
os direitos e o acesso necessários à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu, 
bem como assegurar que quaisquer 
terceiros envolvidos na execução dos 
fundos da União concedam direitos 
equivalentes à Comissão, ao OLAF, à 
Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu.

__________________ __________________
14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 

14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
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n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 
de18.9.2013, p. 1)

n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 
de18.9.2013, p. 1)

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p. 1)

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p. 1)

16 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2)

16 Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2)

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1)

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(JO L 283 de 31.10.2017, p. 1)

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29)

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, 
p. 29)

Or. en

Alteração 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Considerando 40 bis (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) A escala sem precedentes do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
garante o mais elevado grau de escrutínio 
no interesse dos contribuintes europeus. 
Deve, pois, aplicar-se o processo 
orçamental da União. A revisão das 
contas deverá ficar a cargo do Tribunal 
de Contas. O orçamento no seu conjunto 
está sujeito ao processo de quitação.

Or. en
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Alteração 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente alcançados apenas pelos 
Estados-Membros, mas podem ser mais 
bem alcançados ao nível da União, a 
União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir esses objetivos.

(41) O Parlamento aguarda com 
expectativa uma avaliação da 
conformidade do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência com o princípio 
da subsidiariedade e da proporcionalidade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Os planos devem, na medida do 
possível e conforme apropriado, apoiar a 
cooperação europeia e trazer benefícios 
adicionais a mais de um Estado-Membro, 
devendo as medidas que assentem na 
cooperação de mais de um Estado-
Membro ser avaliadas favoravelmente.

Or. en

Alteração 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-B) A lógica subjacente ao presente 
regulamento marca um passo importante 
em direção a uma União cada vez mais 
estreita. Como tal, deverão ser facultadas 
ao Parlamento Europeu análises e 
atualizações periódicas sobre o 
funcionamento do programa que sirvam 
de base aos debates no âmbito da 
Conferência sobre o Futuro da Europa e, 
de um modo geral, aos debates sobre o 
futuro da União.

Or. en


