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Alteração 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(o «mecanismo»).

O presente regulamento cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(o «mecanismo») enquanto instrumento 
temporário destinado a abordar as 
consequências e os efeitos adversos da 
pandemia de COVID-19 na União.

Or. en

Alteração 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(o «mecanismo»).

O presente regulamento cria um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
temporário (o «mecanismo»).

Or. en

Alteração 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Contribuição financeira», o apoio 
financeiro não reembolsável disponível 
para atribuição ou atribuído aos 
Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo; e

2. «Contribuição financeira», o apoio 
financeiro não reembolsável disponível 
para atribuição ou atribuído aos 
Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo; «Empréstimo», uma linha de 
crédito não renovável disponível para 
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concessão ou concedida aos 
Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo e

Or. en

Alteração 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Semestre Europeu para a 
coordenação das políticas económicas» (a 
seguir designado por «Semestre 
Europeu»), o processo estabelecido pelo 
artigo 2.º-A do Regulamento (CE) 
n.º 1466/97 do Conselho, de 7 de julho de 
199720

.

Suprimido

__________________
20 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
ao reforço da supervisão das situações 
orçamentais e à supervisão e coordenação 
das políticas económicas (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

Or. en

Alteração 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Semestre Europeu para a 
coordenação das políticas económicas» (a 
seguir designado por «Semestre Europeu»), 
o processo estabelecido pelo artigo 2.º-A 
do Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 199720

.

3. «Semestre Europeu para a 
coordenação das políticas de 
desenvolvimento sustentável» (a seguir 
designado por «Semestre Europeu»), o 
processo estabelecido pelo artigo 2.º-A do 
Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 199720, e o 
enquadramento destinado a facilitar a 
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execução do Pacto Ecológico Europeu, do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, adaptado às necessidades 
estratégicas de resposta à crise atual e aos 
desafios futuros descritos, nomeadamente, 
na Comunicação da Comissão – 
Estratégia Anual para o Crescimento 
Sustentável 202020-A

  e no Pacote da 
primavera e do verão de 2020 do Semestre 
Europeu.

__________________ __________________
20 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
ao reforço da supervisão das situações 
orçamentais e à supervisão e coordenação 
das políticas económicas (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).

20 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
ao reforço da supervisão das situações 
orçamentais e à supervisão e coordenação 
das políticas económicas (JO L 209 de 
2.8.1997, p. 1).
20-A Comunicação da Comissão 
COM/2019/650 final, de 17 de dezembro 
de 2019.

Or. en

Alteração 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Valor acrescentado europeu», 
para efeitos do presente regulamento, o 
valor resultante da intervenção da União, 
que é complementar ao valor (pode 
resultar de diferentes fatores, como, por 
exemplo, ganhos de coordenação, 
segurança jurídica, maior eficácia ou 
complementaridades) que, de outro modo, 
teria sido criado pelos Estados-Membros 
individualmente;

Or. en
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Alteração 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Plano nacional de recuperação e 
resiliência» (a seguir designado por 
«plano nacional»), o plano quadrienal, 
composto por medidas individuais de 
reforma e de investimento, a elaborar e 
apresentar por cada Estado-Membro para 
efeitos de afetação de apoio financeiro 
aos Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo;

Or. en

Alteração 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Plano nacional de recuperação e 
resiliência», o plano quadrienal, 
composto por medidas individuais de 
reforma e de investimento, a elaborar e 
apresentar por cada Estado-Membro para 
efeitos de afetação de apoio financeiro 
aos Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo;

Or. en

Alteração 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. «Autonomia estratégica», em 
relação às atividades elegíveis para 
financiamento no âmbito da vertente 
relativa ao investimento estratégico 
europeu nos termos do artigo 7.º, n.º 5, do 
Regulamento …/… [novo Regulamento 
InvestEU];

Or. en

Alteração 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Meta», um objetivo estratégico 
objetivamente mensurável e verificável 
que um Estado-Membro se compromete a 
cumprir plenamente de forma 
juridicamente vinculativa; o alcance de 
uma meta é a condição prévia para o 
pagamento de uma parcela.

Or. en

Alteração 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Resiliência económica e social», a 
capacidade de enfrentar choques 
económicos e de alcançar mudanças 
estruturais a longo prazo de uma forma 
justa e inclusiva, para melhorar a 
qualidade de vida e o bem-estar para 
todos.

Or. en
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Alteração 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. «Adicionalidade», para efeitos do 
presente regulamento, o cumprimento do 
requisito de adicionalidade estabelecido 
no [artigo 209.º, n.º 2, alínea b)] do 
[Regulamento Financeiro], e, quando 
aplicável, a maximização do investimento 
privado em conformidade com o [artigo 
209.º, n.º 2, alínea d)] do [Regulamento 
Financeiro];

Or. en

Alteração 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. «Cumprimento do princípio de 
“não causar prejuízo significativo”», 
abster-se de apoiar ou levar a cabo 
atividades económicas que prejudiquem 
significativamente os objetivos 
ambientais, conforme disposto no 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2020/852 (Regulamento Taxonomia);

Or. en

Alteração 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-C. «Salvaguardas mínimas», os 
procedimentos definidos no artigo 18.º do 
Regulamento (UE) 2020/852 
(Regulamento Taxonomia);

Or. en

Alteração 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. «Objetivos climáticos e ambientais 
da União», os objetivos e metas da União 
em matéria de clima previstos no 
Regulamento (UE) …/… [Lei Europeia 
do Clima] e os objetivos e metas 
ambientais previstos no programa de ação 
em matéria de ambiente mais recente 
disponível;

Or. en

Alteração 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. «Resiliência», a capacidade de 
enfrentar choques sociais, económicos e 
ambientais e mudanças estruturais 
persistentes de forma sustentável, a fim de 
preservar o bem-estar social de uma 
forma socialmente inclusiva e sem 
comprometer o património para as 
gerações futuras;

Or. en
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Alteração 586
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros. Os 
planos de recuperação e resiliência 
elaborados pelos Estados-Membros devem 
centrar-se, concretamente, nos seguintes 
domínios de intervenção:
a) Projetos e reformas estruturais 
que melhorem a resiliência e a 
competitividade económica do 
Estado-Membro a longo prazo, incluindo 
o desenvolvimento de infraestruturas 
médicas modernas, a diversificação das 
cadeias de abastecimento, soluções de 
continuidade das atividades económicas e 
dos serviços, sobretudo para apoiar as 
pequenas e médias empresas, medidas de 
prevenção e preparação para crises, 
reformas da administração para 
minimizar a carga administrativa e 
iniciativas de melhoria de competências e 
de requalificação; 
b) Medidas de apoio à transição para 
uma economia digital, incluindo o 
desenvolvimento de infraestruturas 
digitais e da infraestrutura do 5G, a 
digitalização da sociedade e da 
administração, o acesso ao trabalho 
digital, a promoção da investigação e das 
competências digitais, as capacidades de 
armazenamento e intercâmbio de dados e 



AM\1213689PT.docx 11/290 PE657.420v01-00

PT

a investigação e o desenvolvimento no 
domínio da condução autónoma e da 
inteligência artificial;
c) Medidas de apoio à 
descarbonização a longo prazo da 
economia e à transição para uma 
economia circular, incluindo o 
desenvolvimento de uma infraestrutura de 
transportes moderna e sustentável, mais 
concretamente a implantação de uma 
infraestrutura transfronteiriça sustentável 
para a mobilidade elétrica e a hidrogénio, 
a evolução dos combustíveis alternativos 
para todos os modos de transporte e o 
desenvolvimento da infraestruturas de 
armazenamento e distribuição 
sustentáveis de energia, bem como 
soluções modernas de aquecimento e 
arrefecimento, redes descentralizadas de 
energia, gás e hidrogénio, edifícios 
altamente eficientes e o desenvolvimento 
de processos industriais neutros em 
carbono.

Os Estados-Membros têm de efetuar 50 % 
de todas as despesas no âmbito dos planos 
de recuperação e resiliência em medidas 
relacionadas com as alíneas a) a c) do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com:
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competências, a investigação e a 
inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento e a estabilidade dos sistemas 
financeiros.

a) A convergência económica, social 
e territorial ascendente e a coesão 
económica, social e territorial;
b) A atenuação do impacto social e 
económico da crise da COVID-19;
c) A transição ecológica para uma 
economia neutra em carbono o mais 
tardar até 2050, em consonância com o 
Pacto Ecológico Europeu, o Acordo de 
Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, 
protegendo os trabalhadores que poderão 
ser afetados pela transição;
d) A transição digital protegendo os 
trabalhadores que poderão ser afetados 
pela transição;
e) A promoção das políticas sociais, 
dos direitos sociais e da proteção social 
em conformidade com o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, nomeadamente o reforço dos 
sistemas públicos de saúde, das 
infraestruturas sociais e dos serviços 
sociais especificamente para os jovens, as 
crianças e os grupos vulneráveis, o 
reforço da resiliência institucional e 
administrativa e da capacidade de 
resposta a crises, a promoção de 
habitação sustentável para todos, a luta 
contra a pobreza energética, a 
preservação dos postos de trabalho, a 
criação de emprego de qualidade e o 
combate à pobreza no trabalho;
f)  A promoção da igualdade de 
género, da igualdade de oportunidades e 
da inclusão;
g) A educação e as competências, 
incluindo a formação, a requalificação e 
a melhoria das competências;
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h) A investigação e a inovação;
i) A competitividade, a resiliência e a 
produtividade;
j) A promoção do investimento 
sustentável em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[Taxonomia da UE];
k) A promoção do crescimento justo, 
inclusivo e sustentável.

Or. en

Alteração 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se aos 
seguintes domínios de intervenção 
prioritários europeus, a seguir pelos 
planos nacionais de recuperação e 
resiliência:

1) A transformação ecológica rumo 
aos objetivos climáticos e ambientais da 
União;
2) A transição digital aberta, 
incluindo a melhoria das competências 
digitais nas nossas sociedades;
3) A melhoria da resiliência social, 
económica e institucional e da preparação 
para crises.
O anexo III-A do presente regulamento 
prevê orientações não vinculativas 
relativas às medidas de reforma e de 
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investimento abrangidas por estes três 
domínios de intervenção prioritários 
europeus. Além disso, o âmbito de 
aplicação do mecanismo pode referir-se a 
prioridades estratégicas nacionais em 
domínios relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, a saúde, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável, 
equilibrado do ponto de vista do género e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento proporciona uma 
abordagem integrada para a recuperação 
eficaz e uniforme da União e refere-se aos 
seguintes domínios de intervenção 
prioritários europeus:

– a transição ecológica no contexto do 
Pacto Ecológico, dos objetivos climáticos 
atualizados da União para 2030 e do 
objetivo da neutralidade climática da UE 
até 2050, respeitando do princípio de «não 
causar prejuízo significativo»,
– a transformação digital no contexto da 
Agenda Digital,
– a coesão económica, a produtividade e a 
competitividade no contexto da estratégia 
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industrial e da estratégia para as PME,

– a coesão social no contexto do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais,
– a resiliência institucional, a fim de 
aumentar a capacidade de reação em 
situações de crise,

– as políticas do instrumento Next 
Generation EU, no contexto da Agenda de  
Competências para a Europa, da Garantia 
para a Juventude e da Garantia para a 
Infância.

Or. en

Alteração 590
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se aos 
seguintes domínios de intervenção 
essenciais:

– convergência económica e coesão social 
na UE, em conformidade com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas e com o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais,
– transição ecológica, em conformidade 
com os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu e do Acordo de Paris, 
protegendo os trabalhadores que poderão 
sofrer com este tipo de transições 
produtivas,
– transformação digital, tendo em conta a 
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Agenda Digital,
– resiliência económica, para promover a 
investigação e a inovação, o emprego de 
qualidade e o investimento sustentável.

Or. en

Alteração 591
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a 
inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento e a estabilidade dos sistemas 
financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a sete 
domínios de intervenção principais:

Or. fr

Alteração 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a cultura, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
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o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, a proteção social, o emprego de 
alta qualidade e o investimento, a 
igualdade de género e a inclusão das 
pessoas com deficiência, a estabilidade 
dos sistemas financeiros, o diálogo social e 
o reforço dos sistemas democráticos, 
nomeadamente sistemas judiciais 
eficientes e independentes e o pluralismo 
e a liberdade dos meios de comunicação 
social.

Or. en

Alteração 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a cultura, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, a proteção social, o emprego de 
alta qualidade e o investimento, a 
igualdade de género e a inclusão das 
pessoas com deficiência, a estabilidade 
dos sistemas financeiros, o diálogo social e 
o reforço dos sistemas democráticos, 
nomeadamente sistemas judiciais 
eficientes e independentes e o pluralismo 
e a liberdade dos meios de comunicação 
social.

Or. en

Alteração 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, tendo em 
conta os objetivos da estratégia industrial 
e da estratégia para as PME e a 
necessidade de reforçar o funcionamento 
e a resiliência das cadeias de produção, a 
saúde, a competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente e inclusivo, o 
emprego e o investimento e a estabilidade 
dos sistemas financeiros. O âmbito de 
aplicação deve também promover uma 
economia sustentável, tendo 
especialmente por referência a Estratégia 
do Prado ao Prato e a Estratégia para a 
Biodiversidade.

Or. en

Alteração 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros. Só 
são elegíveis para financiamento por este 
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mecanismo investimentos com um 
impacto positivo duradouro na 
produtividade do Estado-Membro e da 
UE.

Or. en

Alteração 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a administração pública e a 
governação, a igualdade de género, a 
educação e as competências, a investigação 
e a inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento, a estabilidade dos sistemas 
financeiros e o bom funcionamento do 
mercado único.

Or. en

Alteração 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica, digital e demográfica 
sustentáveis, a convergência, a 
competitividade, a autonomia estratégica, 
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competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

a saúde, a resiliência, a produtividade, a 
educação e as competências, a investigação 
e a inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego de alta 
qualidade e o investimento e a estabilidade 
dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 598
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, a transição 
ecológica para a neutralidade climática e 
as transições circular e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade e resiliência ambiental dos 
sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital e a transição para uma 
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competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

economia dos cuidados resiliente, a saúde, 
a competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a igualdade de género, a 
investigação e a inovação, o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, o 
emprego e o investimento e a estabilidade 
dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 600
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital e a transição para uma 
economia dos cuidados resiliente, a saúde, 
a competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a igualdade de género, a 
investigação e a inovação, o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, o 
emprego e o investimento e a estabilidade 
dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
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económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento, a 
segurança do abastecimento de recursos 
energéticos e matérias-primas essenciais e 
a estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a mobilidade e o 
turismo sustentáveis, a conectividade 
transfronteiriça, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
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presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção com um valor acrescentado 
europeu claro relacionados com o 
mercado único, a coesão económica, social 
e territorial, as PME, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 604
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a 
inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento e a estabilidade dos sistemas 
financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se aos seis 
principais domínios de intervenção: a 
transição ecológica, tendo em conta os 
objetivos do Pacto Ecológico, as novas 
metas da União para 2030 e o alcance da 
neutralidade climática em conformidade 
com o objetivo da União definido na [Lei 
Climática].

Or. en

Alteração 605
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
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a inclusão 
social, a competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a cultura e a criatividade, a 
educação e as competências, a investigação 
e a inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento e a estabilidade dos sistemas 
financeiros.

Or. en

Alteração 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, a redução 
do défice de infraestruturas, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento, as 
infraestruturas corpóreas e incorpóreas e 
a estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento, a 
estabilidade dos sistemas financeiros e o 
bom funcionamento do mercado único.

Or. en

Alteração 609
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, o clima e o 
ambiente, a transição digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 610
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade a longo prazo, a 
resiliência, a produtividade, a educação e 
as competências, a investigação e a 
inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento e a estabilidade dos sistemas 
financeiros.

Or. fr

Alteração 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, a saúde, a demografia, 
a competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a 
economia, as PME, as transições ecológica 
e digital, a saúde, a competitividade, a 
resiliência, a produtividade, a educação e 
as competências, a investigação e a 
inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, o emprego e o 
investimento e a estabilidade dos sistemas 
financeiros.

Or. en

Alteração 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, orçamental, social e territorial, 
a saúde, a competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, o emprego e o investimento e a 
estabilidade dos sistemas financeiros.

Or. en

Alteração 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a coesão económica, a produtividade e a 
competitividade, tendo em conta os 
objetivos da estratégia industrial e da 
estratégia para as PME, bem como a 
necessidade de reforçar o funcionamento 
e a resiliência das cadeias de produção, 
nomeadamente através da promoção da 
orientação das micro, pequenas e médias 
empresas da UE para as exportações,

Or. en

Alteração 615
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– A coesão territorial, tendo em conta as 
diferentes categorias de regiões definidas 
no regulamento que estabelece 
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disposições comuns relativas [...] [RDC] a 
favor das regiões menos desenvolvidas;

Or. fr

Alteração 616
Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a transição digital deve traduzir 
plenamente as experiências no domínio 
das tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) durante a pandemia, 
sobretudo na área dos cuidados de saúde 
e da educação escolar. 

Or. en

Alteração 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a transição ecológica justa, tendo em 
conta os objetivos do Pacto Ecológico, 
(A expressão «transição ecológica justa» 
substitui a expressão «transição 
ecológica» ao longo de todo o texto.)

Or. en

Alteração 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – travessão 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a coesão social e territorial, tendo em 
conta os objetivos do Pilar Europeu dos 
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Direitos Sociais e da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, o diálogo social 
e o reforço dos sistemas democráticos, 
(A expressão «coesão social e territorial» 
substitui a expressão «coesão social» ao 
longo de todo o texto.)

Or. en

Alteração 619
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência criado pelo presente 
regulamento não é aplicável a:
1. Investimentos relacionados com a 
produção, a transformação, o transporte, 
a distribuição, o armazenamento ou a 
combustão de combustíveis fósseis;
2. A desativação, a exploração, a 
adaptação ou a construção de centrais 
nucleares;
3. Investimentos destinados a reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de atividades enumeradas no 
anexo I da Diretiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
4.  Veículos com motores de 
combustão interna;
5. Expansão da capacidade da 
aviação;
6. Expansão das autoestradas;
7. Navios marítimos a GNL e a 
diesel, com a exceção de investimentos na 
reconversão de navios existentes para 
melhorar substancialmente a sua 
eficiência energética e as emissões de 
gases com efeito de estufa;
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8. Infraestruturas a gases fósseis 
(GNL/GNC) para os transportes.

Or. en

Alteração 620
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar um 
ato delegado até 31 de dezembro de 2020 
para completar o presente regulamento 
definindo orientações relativas ao 
princípio de «não causar prejuízo 
significativo», conforme definido no 
artigo 2.º, ponto 17, do Regulamento (UE) 
2019/2088 relativo à divulgação de 
informações relacionadas com a 
sustentabilidade no setor dos serviços 
financeiros e, para questões relacionadas 
com o ambiente, no artigo 17.º do 
Regulamento (UE) 2020/852 relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável 
(taxonomia da UE). Para estas 
orientações, a Comissão deve utilizar, 
sempre que possível, os critérios definidos 
na taxonomia da UE. Os planos nacionais 
de recuperação e resiliência devem ser 
coerentes com estas orientações.

Or. en

Alteração 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os planos de recuperação e resiliência 
devem respeitar os seguintes requisitos: – 
pelo menos 40 % do montante do plano de 
recuperação e resiliência deve contribuir 
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para a transição ecológica justa,
– pelo menos 20 % do montante do plano 
de recuperação e resiliência deve 
contribuir para a transformação digital,
– pelo menos 30 % do montante do plano 
de recuperação e resiliência deve 
contribuir para a coesão social e 
territorial,
– pelo menos 10 % do montante do plano 
de recuperação e resiliência deve 
contribuir para o instrumento Next 
Generation EU.

Or. en

Alteração 622
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A aplicação do presente regulamento deve 
respeitar plenamente o disposto no 
artigo 152.º do TFUE e os planos 
nacionais de recuperação e resiliência 
emitidos com base no seu articulado têm 
de respeitar as práticas e instituições 
nacionais no que diz respeito à formação 
de salários. Terá igualmente em conta o 
artigo 28.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, pelo 
que não pode afetar o direito à 
negociação, celebração e aplicação de 
acordos coletivos, assim como à 
realização de ações coletivas, de acordo 
com a legislação e as práticas nacionais.

Or. en

Alteração 623
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O instrumento não pode apoiar, direta ou 
indiretamente, investimentos relacionados 
com a produção, o tratamento, a 
distribuição, o armazenamento, o 
transporte ou a combustão de 
combustíveis fósseis.

Or. en

Alteração 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar um 
ato delegado até 31 de dezembro de 2020 
para completar o presente regulamento 
definindo orientações relativas ao 
princípio de «não causar prejuízo 
significativo», conforme definido no 
artigo 2.º, ponto 17, do Regulamento (UE) 
2019/2088 relativo à divulgação de 
informações relacionadas com a 
sustentabilidade no setor dos serviços 
financeiros e, para questões relacionadas 
com o ambiente, no artigo 17.º do 
Regulamento (UE) 2020/852 relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável 
(taxonomia da UE). A Comissão deve 
utilizar, sempre que possível, os critérios 
definidos na taxonomia da UE. Os planos 
nacionais de recuperação e resiliência 
devem ser coerentes com estas 
orientações.

Or. en

Alteração 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Exclusão do âmbito de aplicação

As despesas de consumo e o 
financiamento de despesas orçamentais 
regulares em curso não são elegíveis para 
financiamento por este mecanismo.

Or. en

Alteração 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas a curto, 
médio e longo prazo contribuindo para 
resolver os desafios dos seus domínios de 
intervenção mencionados no artigo 3.º, 
promovendo assim a coesão económica, 
social e territorial da União, através da 
melhoria da resiliência social e económica 
e da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise, do 
apoio às transições ecológica justa e 
digital, do contributo para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, do favorecimento da criação de 
postos de trabalho de alta qualidade no 
rescaldo da crise da COVID-19, da 
promoção do crescimento sustentável e do 
reforço das infraestruturas sociais de 
forma justa e inclusiva. Importa prestar 
especial atenção à interação e às 
interligações entre os seis domínios de 
intervenção identificados no artigo 3.º, 
bem como ao modo de garantir uma 
abordagem holística e coerente para 
aumentar o bem-estar global.

Or. en
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Alteração 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da concentração nos 
domínios de intervenção prioritários 
europeus e tendo em vista a melhoria da 
resiliência, da capacidade de ajustamento e 
da preparação para crises dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social, de género e económico da 
crise e do apoio à transformação ecológica 
em prol dos objetivos climáticos e 
ambientais da União, incluindo o objetivo 
climático nacional para 2030, e à 
transição digital aberta, contribuindo 
assim para restaurar o potencial de 
crescimento das economias da União, 
favorecer a criação de emprego no rescaldo 
da crise da COVID-19, garantir a 
transformação em prol de uma economia 
dos cuidados, proteger os níveis de 
investimentos públicos e promover o 
crescimento sustentável e equilibrado do 
ponto de vista do género.

Or. en

Alteração 628
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
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União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

União e a transição ambiental, através da 
melhoria da resiliência e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e do apoio às transições ecológica 
e digital, contribuindo assim para restaurar 
o potencial de crescimento das economias 
da União, favorecer a criação de emprego 
no rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável, um 
elevado nível de proteção do ambiente e os 
objetivos climáticos da UE previstos no 
Regulamento que estabelece o quadro 
para alcançar a neutralidade climática e 
que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(Lei Europeia do Clima).

Or. en

Alteração 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, 
Katalin Cseh, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros e do contributo para a 
autonomia estratégica da União, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise, nomeadamente mediante a 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, e do apoio às transições ecológica 
e digital, nomeadamente mediante a 
consecução dos objetivos climáticos 
atualizados da União para 2030 e do 
objetivo da neutralidade climática até 
2050, contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
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o crescimento sustentável.
Or. en

Alteração 630
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é viabilizar os 
domínios de intervenção mencionados no 
artigo 3.º, promovendo assim a 
convergência económica, social e 
territorial ascendente e a coesão 
económica, social e territorial da União, 
lutando contra as desigualdades e a 
exclusão social, melhorando a resiliência 
e a capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, atenuando o impacto 
social e económico da crise da COVID-19, 
apoiando as transições ecológica e digital 
protegendo, simultaneamente, os 
trabalhadores que poderão vir a sofrer um 
impacto negativo devido às transições, 
contribuindo para restaurar o potencial de 
crescimento sustentável da União, 
favorecendo a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e 
promovendo o crescimento justo, inclusivo 
e sustentável.

Or. en

Alteração 631
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
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União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros e do contributo para a 
autonomia estratégica da União, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e do apoio à transição rumo à 
consecução dos objetivos climáticos e 
ambientais do Pacto Ecológico Europeu, 
incluindo o objetivo da neutralidade 
climática da UE até 2050, e à transição 
digital, contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social, económico e demográfico 
da crise e do apoio às transições ecológica, 
digital e demográfica sustentáveis, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento e viabilizar a 
convergência das economias da União, 
favorecer a criação de emprego no rescaldo 
da crise da COVID-19 e promover o 
crescimento socioeconómico sustentável a 
longo prazo, alimentado por melhorias em 
termos de eficiência ecológica, medidas 
resilientes na área dos cuidados de saúde, 
ações climáticas e políticas de inclusão 
social.

Or. en
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Alteração 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é apoiar a 
recuperação e promover a coesão 
económica, social e territorial da União, 
através da melhoria da resiliência, das 
infraestruturas críticas e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e do apoio às transições ecológica 
e digital, contribuindo assim para restaurar 
o potencial de crescimento e a 
competitividade a longo prazo das 
economias da União, favorecer a criação de 
emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e a 
conectividade, mantendo o valor 
acrescentado do apoio financeiro no 
interior da União.

Or. en

Alteração 634
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
nomeadamente na consecução dos 
objetivos climáticos atualizados da União 
para 2030 e do objetivo da neutralidade 
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rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

climática até 2050, apoiando os 
impulsionadores da economia da União, 
incluindo as empresas em fase de 
arranque e as PME, e contribuindo assim 
para restaurar o potencial de crescimento 
das economias da União, favorecer a 
criação de emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
economia dos Estados-Membros e a 
coesão social e territorial, através da 
melhoria da resiliência e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise, contribuindo assim para restaurar 
o potencial de crescimento das economias 
dos Estados-Membros, favorecer a criação 
de emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e apoiar a 
internacionalização, a resiliência e a 
diversificação das cadeias de 
abastecimento e o aumento da produção e 
do emprego, sobretudo dos setores mais 
afetados, como o turismo e a cadeia de 
abastecimento alimentar.

Or. en

Alteração 636
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da 
competitividade, da resiliência e da 
capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável. O reforço da 
competitividade económica e o combate 
ao protecionismo são fundamentais para 
a recuperação de uma economia inclusiva 
e sustentável.

Or. en

Alteração 637
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é, no rescaldo 
da crise da COVID-19, promover a coesão 
económica, social e territorial da União, 
através da melhoria da resiliência e da 
capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da resolução de 
desafios de caráter estrutural, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e do apoio às transições ecológica 
e digital, contribuindo assim para a 
convergência económica e social 
ascendente, para restaurar o potencial de 
crescimento das economias da União e 
para favorecer a criação de emprego e o 
alcance de posições orçamentais sólidas a 
médio prazo que promovam o crescimento 
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sustentável.
Or. en

Alteração 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, incluindo reformas 
para promover administrações públicas 
mais eficientes, da atenuação do impacto 
social e económico da crise e do apoio às 
transições ecológica e digital, contribuindo 
assim para a convergência económica e 
social ascendente, para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável e inclusivo.

Or. en

Alteração 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
promovendo assim a mobilidade 
sustentável e incentivando o investimento 
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União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

nas infraestruturas e transportes 
ferroviários, e contribuindo para restaurar 
o potencial de crescimento das economias 
da União, favorecer a criação de emprego 
no rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 640
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, apoiar as reformas necessárias 
para a adesão à área do euro dos países 
que se tenham comprometido a fazê-lo, 
favorecer a criação de emprego no rescaldo 
da crise da COVID-19 e promover o 
crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 641
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é garantir a 
prosperidade económica a longo prazo na 
União, promover a coesão económica, 
social e territorial da União, através da 
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Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

melhoria da resiliência e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise, do apoio às transições ecológica e 
digital e do reforço da autonomia 
estratégica da União, contribuindo assim 
para restaurar o potencial de crescimento 
das economias da União, favorecer a 
criação de emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável.

Or. fr

Alteração 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
desenvolvimento acelerado das atividades 
compatíveis com o Acordo de Paris sobre 
o clima e a redução das atividades 
incompatíveis das economias da União, 
favorecer a criação de emprego no rescaldo 
da crise da COVID-19 e promover o 
crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 643
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social, económico e de género da 
crise e do apoio às transições ecológica e 
digital e à promoção da igualdade de 
género, contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável e inclusivo e a 
igualdade de género.

Or. en

Alteração 644
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19, colocando 
especial ênfase na promoção da igualdade 
de género no mercado de trabalho, e 
promover o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 645
Piernicola Pedicini
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise, da 
transição para a neutralidade climática da 
União, da consecução da plena 
sustentabilidade ambiental e do apoio à 
transição digital, contribuindo assim para 
restaurar o potencial de crescimento das 
economias da União, favorecer a criação de 
emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência 
e da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é melhorar a 
resiliência e a capacidade de ajustamento 
dos Estados-Membros e atenuar o impacto 
social e económico da crise, contribuindo 
assim para restaurar o potencial de 
crescimento das economias dos 
Estados-Membros, favorecer uma cultura 
da equidade no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável.

Or. en
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Alteração 647
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio à transição ecológica, incluindo 
atividades provisórias e contributivas, e à 
transição digital, contribuindo assim para 
restaurar o potencial de crescimento das 
economias da União, favorecer a criação de 
emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável e a melhoria da 
situação demográfica.

Or. en
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Alteração 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social, económico e de género da 
crise e do apoio às transições ecológica, 
dos cuidados e digital, contribuindo assim 
para restaurar o potencial de crescimento 
das economias da União, favorecer a 
criação de emprego sensível às questões de 
género no rescaldo da crise da COVID-19 
e promover o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 650
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é abordar os 
domínios de intervenção acima referidos, 
promovendo assim a coesão económica, 
social e territorial da União, através da 
melhoria da resiliência e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, da 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e do apoio às transições ecológica 
e digital, contribuindo assim para restaurar 
o potencial de crescimento das economias 
da União, favorecer a criação de emprego 
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o crescimento sustentável. no rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 651
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio a uma economia competitiva 
baseada no conhecimento e às transições 
ecológica e digital, contribuindo assim para 
restaurar o potencial de crescimento das 
economias da União, favorecer a criação de 
emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise, da 
redução do défice de infraestruturas e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
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União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

Or. en

Alteração 653
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
prosperidade económica a longo prazo da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento e a 
competitividade a longo prazo das 
economias da União, favorecer a criação de 
emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 654
Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
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contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e 
promover o crescimento sustentável.

contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, sobretudo ao promover o 
crescimento sustentável e favorecer a 
criação de emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19.

Or. en

Alteração 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) Medidas que reforcem as 
infraestruturas educativas nas idades 
mais jovens, nomeadamente dos zero aos 
doze, para adaptar os grupos escolares às 
exigências sanitárias da COVID-19 e 
respeitar as recomendações da OMS;

Or. en

Alteração 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo deve contribuir para 
os objetivos das políticas da UE e para o 
reforço do mercado único mediante a 
aplicação de medidas, nomeadamente:
– medidas que ponham em prática os 
objetivos do Acordo de Paris e do Pacto 
Ecológico e que levem à consecução das 
metas da UE, contribuindo para uma 
descarbonização progressiva da 
economia, nomeadamente através do 
financiamento de infraestruturas 
energéticas, sobretudo redes elétricas 
inteligentes e redes de gás transitórias 
(como o gás natural e/ou o hidrogénio), e 
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medidas de eficiência energética, 
incluindo medidas para o 
desenvolvimento de sistemas inteligentes 
de aquecimento urbano,
– medidas que promovam as 
infraestruturas digitais e a digitalização 
dos sistemas nacionais e do local de 
trabalho, melhorem o acesso ao trabalho 
digital e promovam as competências 
digitais,
– medidas de apoio à recuperação 
económica e à estabilidade, incluindo 
medidas em matéria de solvência, 
incentivos para a adaptação às políticas 
industriais, a proteção dos ecossistemas e 
a diversificação das cadeias de 
abastecimento, as PME, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, o 
desenvolvimento de infraestruturas de 
transportes, como as redes RTE-T, a 
mobilidade urbana e soluções urbanas 
inteligentes, como as infraestruturas de 
carregamento para a eletromobilidade, o 
turismo sustentável, nomeadamente 
através do desenvolvimento de 
infraestruturas de turismo, investimentos 
na agricultura sustentável, como o 
desenvolvimento de infraestruturas 
agrícolas ou instalações de produção de 
alimentos, bem como medidas de 
promoção do desenvolvimento rural e 
medidas para atenuar o efeito da crise no 
processo de adoção da moeda única por 
Estados-Membros não pertencentes à 
área do euro,
– medidas que reforcem a segurança 
social e os sistemas de proteção social e 
promovam a aprendizagem e a formação 
ao longo da vida, bem como políticas 
inclusivas do mercado de trabalho que 
incluam o diálogo social, a criação de 
postos de trabalho de alta qualidade, a 
luta contra a pobreza, o combate à 
desigualdade de rendimentos e à 
desigualdade de género, a promoção da 
inclusão social, o combate à pobreza 
energética e a criação de igualdade de 
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oportunidades, bem como a coesão 
económica, social e territorial, incluindo 
investimentos territoriais integrados,
– medidas que aumentem a resiliência, a 
acessibilidade e a capacidade dos sistemas 
de saúde e de prestação de cuidados, 
nomeadamente através do 
desenvolvimento de infraestruturas 
sanitárias, melhorando a eficácia da 
administração pública e dos sistemas 
nacionais, incluindo a minimização dos 
encargos administrativos, a melhoria da 
eficácia dos sistemas judiciais e a 
supervisão da luta contra o 
branqueamento de capitais,
– medidas que promovam a educação e a 
aquisição de competências, 
nomeadamente através do 
desenvolvimento de infraestruturas 
educativas, a valorização das 
competências através da orientação das 
prioridades em função das gerações para 
o aperfeiçoamento e a requalificação da 
mão de obra ativa, programas de 
integração para os desempregados, 
políticas de investimento no acesso e na 
criação de oportunidades para crianças e 
jovens nos domínios da educação, saúde, 
nutrição, emprego e habitação, assim 
como políticas que colmatem o fosso 
geracional.

Or. en

Alteração 657
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo deve contribuir para 
a realização dos objetivos das políticas da 
União, dos ODS das Nações Unidas, do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do 
Acordo de Paris e para o reforço do 
mercado único, nomeadamente através da 
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aplicação de medidas destinadas a:
– pôr em prática os objetivos do Acordo de 
Paris e do Pacto Ecológico e a contribuir 
para a descarbonização da economia,
– apoiar as políticas industriais e de 
recuperação económica, contribuir para a 
diversificação das cadeias de 
abastecimento e para a promoção de 
canais de produção/distribuição curtos, 
PME, investigação e inovação e 
desenvolvimento de infraestruturas 
sustentáveis,
– reforçar a segurança social e os 
sistemas de proteção social, a formação e 
a aprendizagem ao longo da vida, as 
políticas do mercado de trabalho assentes 
em direitos laborais sólidos para combater 
o aumento da precariedade, incluindo o 
diálogo social, a criação de postos de 
trabalho de alta qualidade, a luta contra a 
pobreza, o combate à desigualdade de 
rendimentos e à desigualdade de género, a 
promoção da inclusão social, o combate à 
pobreza energética e a criação de 
igualdade de oportunidades,
– reforçar a resiliência, a acessibilidade e 
a capacidade dos sistemas públicos de 
saúde e de prestação de cuidados,
– promover a educação e as competências, 
a valorização do aperfeiçoamento e da 
requalificação da mão de obra ativa e 
políticas de investimento no acesso e na 
criação de oportunidades para crianças e 
jovens nos domínios da educação, saúde, 
nutrição, emprego e habitação.

Or. en

Alteração 658
Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo deve contribuir para 
os objetivos das políticas da UE e para o 
reforço do mercado único mediante a 
aplicação de medidas, nomeadamente:
– medidas que reforcem a resiliência, a 
acessibilidade e a capacidade dos sistemas 
de saúde e de prestação de cuidados, que 
melhorem a eficácia da administração 
pública e dos sistemas nacionais, 
designadamente minimizando a carga 
administrativa, e que melhorem a eficácia 
dos sistemas judiciais e a supervisão 
contra o branqueamento de capitais e 
reforcem os sistemas de gestão da 
migração e das fronteiras,
– medidas de apoio à recuperação 
económica e à estabilidade e incentivos 
para a adaptação às políticas industriais, 
a proteção dos ecossistemas e a 
diversificação das cadeias de 
abastecimento, as PME, a investigação e 
inovação, o empreendedorismo, o turismo, 
o desenvolvimento de infraestruturas 
sustentáveis e o desenvolvimento de 
infraestruturas agrícolas, bem como 
medidas para atenuar os efeitos da crise 
no processo de adoção da moeda única 
pelos Estados-Membros não pertencentes 
à área do euro.

Or. en

Alteração 659
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo deve contribuir para 
a realização dos objetivos das políticas da 
União, dos ODS das Nações Unidas, do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do 
Acordo de Paris e para o reforço do 
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mercado único através da aplicação de 
medidas, nomeadamente:
– medidas que ponham em prática os 
objetivos do Acordo de Paris e do Pacto 
Ecológico e que levem à consecução das 
novas metas da UE para 2030, 
contribuindo para uma descarbonização 
progressiva da economia e para o alcance 
da neutralidade climática, em 
consonância com o objetivo da União 
previsto no Regulamento XXXX/XX (Lei 
Europeia do Clima).

Or. en

Alteração 660
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo deve contribuir para 
a realização dos objetivos das políticas da 
União, dos ODS das Nações Unidas, do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do 
Acordo de Paris e para o reforço do 
mercado único através da aplicação de 
medidas, nomeadamente:
– medidas que ponham em prática os 
objetivos do Acordo de Paris e do Pacto 
Ecológico e que levem à consecução das 
novas metas da UE para 2030, 
contribuindo para uma descarbonização 
progressiva da economia e para o alcance 
da neutralidade climática, em 
consonância com o objetivo da União 
previsto na [Lei do Clima].

Or. en

Alteração 661
Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo deve contribuir para 
os objetivos das políticas da União através 
da aplicação de medidas suscetíveis de 
acelerar significativamente o aumento da 
competência informática, sobretudo aos 
níveis do ensino básico e secundário, bem 
como de medidas que promovam a 
utilização de tecnologias de aprendizagem 
eletrónica, à distância ou baseada em 
projetos, sobretudo aos níveis do ensino 
básico e secundário, que deverão estar 
disponíveis para os estudantes de toda a 
UE.

Or. en

Alteração 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo deve contribuir para 
os objetivos das políticas da União 
Europeia, para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, para o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e para a execução do Acordo de 
Paris, bem como para promover as 
ligações entre as economias, as 
sociedades e as instituições europeias.

Or. en

Alteração 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O anexo IV do presente 
regulamento prevê orientações não 
vinculativas relativas às medidas de 
reforma e de investimento abrangidas 
pelos domínios de intervenção prioritários 
europeus mencionados no artigo 3.º.

Or. en

Alteração 664
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios de base 
científica e definidos no tempo das 
reformas e dos investimentos, com base em 
indicadores harmonizados e na 
metodologia da  contabilização do capital 
natural, estabelecidos nos seus planos de 
recuperação, resiliência e transição. Este 
objetivo específico deve ser prosseguido 
em estreita cooperação com especialistas 
científicos independentes e com os 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 2. Para atingir este objetivo geral, o 
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objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e das medidas de investimento 
estabelecidos nos seus planos de 
recuperação e resiliência, em 
conformidade com os domínios de 
intervenção europeus comuns definidos 
no artigo 3.º. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 666
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas estruturais (incluindo dos 
sistemas de administração pública) e dos 
investimentos estabelecidos nos seus 
planos de recuperação e resiliência. Este 
objetivo específico deve ser prosseguido 
em estreita cooperação com os 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 2. Para atingir este objetivo geral, o 
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objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios claros das 
reformas promotoras do crescimento e dos 
investimentos sustentáveis estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios claros das 
reformas promotoras do crescimento e dos 
investimentos sustentáveis estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 669
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 

2. Para atingir este objetivo geral, o 
objetivo específico do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência consiste em 
prestar apoio financeiro aos 
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Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido em estreita cooperação 
com os Estados-Membros em causa.

Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os objetivos intermédios das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido de forma transparente e 
em estreita cooperação com os 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. As reformas e os investimentos 
iniciados pelos Estados-Membros após 
1 de fevereiro de 2020 são elegíveis no 
âmbito do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

Or. en

Alteração 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mecanismo deve apoiar 
financeiramente projetos no domínio da 
descarbonização, da digitalização e do 
apoio às PME:
– 40 % das medidas financiadas ao abrigo 
do mecanismo devem contribuir para 
alcançar os objetivos de descarbonização 
da União, nomeadamente através do 
investimento no desenvolvimento de novas 
tecnologias e da implantação de 
infraestruturas. Estas devem incluir o gás 
e o hidrogénio,
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– 40 % das medidas financiadas ao abrigo 
do mecanismo devem contribuir para os 
objetivos de digitalização da União, 
contribuindo, nomeadamente, para a 
investigação, as infraestruturas e o 
desenvolvimento de serviços eletrónicos,
– 20 % das medidas globais devem ser 
dedicadas ao apoio às PME.

Or. en

Alteração 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência só deve apoiar projetos que 
respeitem o princípio de «não causar 
prejuízo significativo», conforme definido 
no Regulamento (UE) 2020/852 relativo 
ao estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável.
Por meio de um ato delegado que 
complete o presente regulamento, a 
Comissão deve estipular regras 
pormenorizadas para a aplicação deste 
princípio ao Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência utilizando os critérios 
mencionados no Regulamento (UE) 
2020/852 relativo ao estabelecimento de 
um regime para a promoção do 
investimento sustentável.

Or. en

Alteração 673
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Para que o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência contribua para 
os objetivos do Acordo de Paris e do Pacto 
Ecológico Europeu e seja plenamente 
coerente com os mesmos, pelo menos 
37 % do montante de cada plano de 
recuperação e resiliência devem 
contribuir para integrar as ações 
climáticas e 10 % para a biodiversidade. 
Todos os fundos ao abrigo dos planos de 
recuperação e resiliência devem respeitar 
os critérios de «não causar prejuízo 
significativo» mencionados no 
Regulamento (UE) 2020/852 
[Regulamento relativo ao estabelecimento 
de um regime para a promoção do 
investimento sustentável].

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu apelou, na sua Resolução 2020/2732(RSP), a um objetivo 
juridicamente vinculativo de 30 % para as despesas relacionadas com o clima e um objetivo 
de 10 % para as despesas relacionadas com a biodiversidade. O Parlamento Europeu deve, 
por motivos de coerência, solicitar uma despesa relacionada com o clima >37 % (em 
conformidade com a ficha de avaliação n.º 84 da Comissão sobre a integração do clima, de 
27.8.2020) para alcançar o objetivo de 30 % de despesas relacionadas com o clima decidido 
pelo Conselho Europeu para o QFP e o Next Generation EU e de 10 % de despesas 
relacionadas com a biodiversidade no Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Esta 
abordagem prevê uma dupla contagem: a consecução do objetivo em matéria de 
biodiversidade pode ser facilitada pela despesa relacionada com o clima.

Alteração 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio ao abrigo do mecanismo 
não deve substituir as despesas 
orçamentais nacionais recorrentes e deve 
respeitar o princípio da adicionalidade do 
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financiamento da União. Contudo, os 
custos recorrentes de investimentos e 
reformas devem ser tidos em conta na 
análise dos custos do plano de 
recuperação e resiliência se tiverem 
benefícios estruturais positivos diretos e se 
o efeito negativo no saldo da 
administração pública for apenas 
temporário.

Or. en

Alteração 675
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mecanismo só deve apoiar 
despesas orçamentais nacionais 
recorrentes ou reduções de impostos 
planeadas como permanentes se puderem 
ser apresentadas provas de que estas 
despesas ou reduções de impostos 
contribuem para um dos objetivos 
previstos no artigo 3.º, tendo sido 
adotadas medidas para garantir que a 
ação em matéria climática e de 
biodiversidade e a sustentabilidade 
ambiental não estão a ser prejudicadas.

Or. en

Alteração 676
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio do mecanismo não deve 
substituir as despesas nacionais e deve 
respeitar o princípio da adicionalidade, a 
menos que um Estado-Membro possa 
justificar devidamente as transferências 
nacionais limitadas de despesas para 
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alcançar a médio europeia de despesas 
nacionais nos setores da educação e da 
investigação.

Or. en

Alteração 677
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência deve garantir que 50 % do 
mecanismo apoia a ação climática em 
consonância com os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu e do Acordo de Paris 
sobre o clima. Os Estados-Membros 
devem identificar e acompanhar as 
despesas climáticas utilizando os critérios 
estabelecidos na Taxonomia da UE.

Or. en

Alteração 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos devem conferir valor 
acrescentado da UE e deve ser dada 
prioridade aos projetos transfronteiriços 
ou aos projetos que, devido a efeitos 
colaterais, gerem valor acrescentado 
europeu em mais do que um 
Estado-Membro ou região.

Or. en

Alteração 679
Johan Van Overtveldt
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-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 realizou nos 
cinco anos precedentes.

Or. en

Alteração 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O apoio ao abrigo do mecanismo 
não deve substituir as despesas 
orçamentais nacionais recorrentes e deve 
respeitar o princípio da adicionalidade do 
financiamento da União.

Or. en

Alteração 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O mecanismo não deve ser 
contrário aos interesses estratégicos e 
económicos da União. A este respeito, não 
deve ser concedido apoio a projetos que 
façam parte dos planos de investimento 
estratégico de países terceiros.

Or. en
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Alteração 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Este mecanismo não deve 
financiar despesas públicas recorrentes.

Or. en

Alteração 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. O mecanismo não deve substituir 
as despesas orçamentais nacionais 
regulares.

Or. en

Alteração 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. O mecanismo não deve financiar 
projetos prejudiciais ao mercado único ou 
suscetíveis de contribuir para a sua 
fragmentação.

Or. en

Alteração 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Artigo 4.º-A
Princípios gerais relativos às medidas de 
investimento e de reforma contidas nos 

planos nacionais de recuperação e 
resiliência

1. O mecanismo só deve apoiar 
atividades que não causem prejuízo 
significativo a um ou mais objetivos 
ambientais mencionados no artigo 9.º do 
Regulamento (UE) 2020/852 nos termos 
do disposto no artigo 17.º do Regulamento 
(UE) 2020/852, bem como atividades 
levadas a cabo em conformidade com as 
«salvaguardas mínimas» previstas no 
artigo 18.º do Regulamento (UE) 
2020/852.
2. O mecanismo não deve apoiar 
atividades que levem à dependência de 
ativos de elevada intensidade carbónica 
suscetíveis de comprometer a realização 
dos objetivos climáticos e ambientais da 
União. Mais concretamente, não deve 
apoiar investimentos relacionados com:
a) A desativação, a exploração, a 
adaptação ou o prolongamento da vida 
útil de centrais nucleares ou a gestão ou o 
armazenamento de resíduos nucleares;
b) A exploração, a produção, a 
transformação, a distribuição, o 
armazenamento ou a combustão de 
combustíveis fósseis;
c) A eliminação de resíduos em 
aterro;
d) Instalações para a combustão de 
resíduos;
e) Infraestruturas aeroportuárias, 
exceto para as regiões ultraperiféricas;
f) Veículos equipados com motor de 
combustão interna.
3. Pelo menos 40 % do custo total 
estimado de todos os planos de 
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recuperação e resiliência mencionados no 
artigo 15.º devem ser afetados a atividades 
que contribuam substancialmente para a 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas ou a adaptação às mesmas, nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º do 
Regulamento (UE) 2020/852. Pelo menos 
10 % do custo total estimado de todos os 
planos de recuperação e resiliência 
devem, além disso, ser afetados a 
atividades que contribuam 
substancialmente para qualquer um dos 
outros objetivos ambientais previstos no 
referido regulamento. A Comissão deve 
adotar um ato delegado, em conformidade 
com o artigo 25.º-A, para especificar a 
metodologia e a apresentação de 
relatórios em conformidade para ajudar 
os Estados-Membros a cumprir os 
requisitos do presente número e a 
acompanhar a conformidade com estes 
requisitos.
Todos os fundos afetados ao domínio de 
intervenção prioritário europeu da 
transição ecológica mencionados no 
artigo 14.º, n.º 1, devem apoiar atividades 
económicas que se qualifiquem como 
ambientalmente sustentáveis em 
conformidade com o artigo 3.º do 
Regulamento (UE) 2020/852.
4. As medidas de investimento e de 
reforma apoiadas pelo mecanismo não 
devem substituir quaisquer obrigações e 
despesas orçamentais nacionais 
recorrentes.
5. O mecanismo não deve apoiar 
investimentos e medidas de reforma que 
não tenham um efeito duradouro ou que 
reduzam as receitas do Governo por um 
período prolongado ou de forma 
permanente, como reduções de impostos.
6. As medidas de investimento e de 
reforma apoiadas pelo mecanismo devem 
respeitar o princípio da igualdade de 
género e devem assegurar um impacto 
equilibrado em termos de género no que 
diz respeito aos efeitos no emprego e aos 
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benefícios financeiros, a fim de equilibrar 
os investimentos em setores dominados 
quer pelas mulheres, quer pelos homens, 
nomeadamente na economia dos 
cuidados. O efeito agregado das medidas 
nos planos nacionais deve ser tido em 
conta nas avaliações nacionais do 
impacto de género apresentadas à 
Comissão e deve ser um componente 
essencial da avaliação do mecanismo.
7. As medidas de investimento e de 
reforma apoiadas pelo mecanismo que 
envolvam a compra e/ou o licenciamento 
de software e hardware devem respeitar os 
princípios da acessibilidade, da 
interoperabilidade, da eficiência 
energética e da proteção de dados 
pessoais, devem promover a utilização de 
soluções de fonte aberta e devem 
incentivar as transações comerciais com 
as pequenas e médias empresas e as 
empresas em fase de arranque.
8. Sem prejuízo dos requisitos em 
matéria de afetação mencionados no 
artigo 3.º, o Estado-Membro deve 
assegurar a afetação baseada nas 
necessidades dos fundos recebidos do 
mecanismo entre os municípios e as 
administrações locais e deve afetar pelo 
menos 10 % da sua contribuição 
financeira máxima, mencionada no 
artigo 10.º, a municípios e administrações 
locais, devendo conceder acesso direto a 
estes recursos. A Comissão deve adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 25.º-A para especificar as 
modalidades a adotar pelos 
Estados-Membros para a afetação de 
recursos do mecanismo aos municípios e 
às administrações locais.
9. As medidas de investimento e de 
reforma planeadas após 1 de fevereiro 
de 2020 relacionadas com as 
consequências económicas e sociais da 
pandemia de COVID-19 devem ser 
elegíveis para apoio pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, desde que 
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respeitem os requisitos previstos no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Requisitos horizontais

1. Em conformidade com o artigo 
16.º, n.º 2-A, a Comissão deve assegurar 
que: 
a) O mecanismo não é contrário aos 
interesses estratégicos e económicos da 
UE. Neste sentido, não deve ser prestado 
apoio a projetos que façam parte dos 
planos de investimento estratégico de 
países terceiros que sejam abrangidos 
pelos fatores suscetíveis de afetar a 
segurança ou a ordem pública a tomar em 
consideração pelos Estados-Membros e 
pela Comissão nos termos do artigo 4.º do 
Regulamento (UE) 2019/452;
b) O mecanismo não deve substituir 
nem financiar as despesas orçamentais 
nacionais recorrentes e deve respeitar o 
princípio da adicionalidade do 
financiamento da União; 
c) Os planos de recuperação e 
resiliência geram valor acrescentado 
europeu, ou seja, o valor resultante da 
intervenção da União que acresce ao 
valor que teria sido, de outro modo, criado 
pelo Estado-Membro individualmente, e o 
Estado-Membro em causa obtém 
benefícios significativos acrescidos das 
sinergias com outros planos de 
recuperação e resiliência;
d) O plano de recuperação e 
resiliência respeita os princípios da 
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Estratégia da UE para a Igualdade de 
Género 2020-2025;
e) O mecanismo deve afetar pelo 
menos 37 % do custo total estimado de 
todos os planos de recuperação e 
resiliência mencionados no artigo 15.º a 
atividades que contribuam para a 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas;
f) Cada plano de recuperação e 
resiliência deve respeitar os seguintes 
requisitos mínimos de afetação: 
– 20 % para a transformação ecológica 
para a neutralidade climática antes de 
2050, tendo em conta os objetivos do 
Pacto Ecológico, 
– 20 % para a transição para uma 
economia e uma sociedade digitais 
competitivas, abertas e acessíveis, 
nomeadamente prestando assistência na 
digitalização do setor privado, das escolas 
e da administração pública, incluindo o 
poder judicial, tendo em conta os objetivos 
da Agenda Digital, 
– 20 % para as políticas do instrumento 
Next Generation EU, sobretudo nas áreas 
da educação, das políticas para a infância 
e do desemprego dos jovens, incluindo a 
formação profissional, tendo em conta os 
objetivos da Agenda de Competências 
para a Europa, da Garantia para a 
Juventude e da Garantia para a Infância. 
2. Sempre que o plano de 
recuperação e resiliência não cumpra os 
requisitos horizontais acima referidos, o 
plano não será considerado elegível para 
financiamento. O Estado-Membro em 
causa pode apresentar um pedido de 
apoio técnico ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica para, nos ciclos 
subsequentes, poder preparar melhor a 
proposta. 

Or. en
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Alteração 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Através do montante de 
334 950 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do 
Regulamento [EURI], a preços correntes, 
disponível para apoio não reembolsável, 
sob reserva do artigo 4.º, n.os 4 e 8, do 
Regulamento [EURI].

a) Através do montante de 
200 000 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do 
Regulamento [EURI], a preços correntes, 
disponível para apoio não reembolsável, 
sob reserva do artigo 4.º, n.os 4 e 8, do 
Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Através do montante de 
334 950 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do 
Regulamento [EURI], a preços correntes, 
disponível para apoio não reembolsável, 
sob reserva do artigo 4.º, n.os 4 e 8, do 
Regulamento [EURI].

a) Através do montante de 
337 968 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do 
Regulamento [EURI], a preços correntes, 
disponível para apoio não reembolsável, 
sob reserva do artigo 4.º, n.os 4 e 8, do 
Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Através do montante de 
334 950 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do 

a) Através do montante de 
312 500 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do 
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Regulamento [EURI], a preços correntes, 
disponível para apoio não reembolsável, 
sob reserva do artigo 4.º, n.os 4 e 8, do 
Regulamento [EURI].

Regulamento [EURI], a preços de 2018, 
disponível para apoio não reembolsável, 
sob reserva do artigo 4.º, n.os 4 e 8, do 
Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 690
Engin Eroglu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Através do montante de 
334 950 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea a), subalínea ii), do 
Regulamento [EURI], a preços correntes, 
disponível para apoio não reembolsável, 
sob reserva do artigo 4.º, n.os 4 e 8, do 
Regulamento [EURI].

a) Através do montante de 0 EUR 
referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea a), 
subalínea ii), do Regulamento [EURI], a 
preços correntes, disponível para apoio não 
reembolsável, sob reserva do artigo 4.º, 
n.os 4 e 8, do Regulamento [EURI].

Or. de

Alteração 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Através do montante de 
267 955 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos aos 
Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

b) Através do montante de 
267 955 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos não 
renováveis aos Estados-Membros nos 
termos dos artigos 12.º 13.º, sob reserva do 
disposto no artigo 4.º, n.º 5, do 
Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 692
Engin Eroglu
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Através do montante de 
267 955 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos aos 
Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

b) Através do montante de 
100 000 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos aos 
Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

Or. de

Alteração 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Através do montante de 
267 955 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos aos 
Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

b) Através do montante de 
120 000 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos aos 
Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Através do montante de 
267 955 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos aos 

b) Através do montante de 
385 856 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos aos 
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Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Através do montante de 
267 955 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços correntes, disponível 
para apoio sob a forma de empréstimos aos 
Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

b) Através do montante de 
360 000 000 000 EUR referido no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
[EURI], a preços de 2018, disponível para 
apoio sob a forma de empréstimos aos 
Estados-Membros nos termos dos 
artigos 12.º 13.º, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.º 5, do Regulamento [EURI].

Or. en

Alteração 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Até 10 % do montante mencionado 
no artigo 5.º, n.º 1, alíneas a) e b) deve ser 
afetado para o financiamento dos projetos 
de interesse europeu comum especificados 
no artigo 5.º-A. Os montantes para o 
financiamento dos projetos de interesse 
europeu comum devem ser afetados a 
partir das quotas-partes dos 
Estados-Membros onde os projetos serão 
executados.

Or. en

Alteração 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos.

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, envolvimento das partes 
interessadas, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos. Os Estados-Membros 
também podem solicitar apoio técnico em 
conformidade com o Regulamento 
XX/YYYY [Instrumento de Assistência 
Técnica].

Or. en

Alteração 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos.

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, a promoção da participação 
dos órgãos de poder local e regional, dos 
parceiros sociais, das organizações da 
sociedade civil e de outras partes 
interessadas pertinentes, incluindo a 
comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos do 
presente regulamento, despesas ligadas às 
redes informáticas, centradas no 
processamento e intercâmbio de 
informações, ferramentas informáticas 
institucionais, e todas as outras despesas de 
assistência técnica e administrativa 
efetuadas pela Comissão para a gestão de 
cada instrumento. As despesas podem 
também abranger os custos de outras 
atividades de apoio, tais como o controlo 
da qualidade e o acompanhamento de 
projetos no terreno, assim como os custos 
do aconselhamento pelos pares e peritos 
para a avaliação e execução das reformas e 
dos investimentos.

Or. en

Alteração 699
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
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avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos.

avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão e 
pelos Estados-Membros ou agentes 
intermediários para a gestão de cada 
instrumento. As despesas podem também 
abranger os custos de outras atividades de 
apoio, tais como o controlo da qualidade e 
o acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos.

Or. en

Alteração 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
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intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos.

intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos. As despesas de deslocação 
serão excluídas.

Or. en

Justificação

Para levar a sério os objetivos do Pacto Ecológico e tendo em conta as exigências de 
distanciamento social, as viagens devem ser excluídas das despesas cobertas.

Alteração 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
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para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 
investimentos.

para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas promotoras do 
crescimento e dos investimentos 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão de cada instrumento. As 
despesas podem também abranger os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos no terreno, 
assim como os custos do aconselhamento 
pelos pares e peritos para a avaliação e 
execução das reformas e dos 

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão do 
mecanismo e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento, despesas ligadas às redes 
informáticas, centradas no processamento e 
intercâmbio de informações, ferramentas 
informáticas institucionais, e todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa efetuadas pela Comissão 
para a gestão do mecanismo. As despesas 
podem também abranger os custos de 
outras atividades de apoio, tais como o 
controlo da qualidade e o acompanhamento 
de projetos no terreno, assim como os 
custos do aconselhamento pelos pares e 
peritos para a avaliação e execução das 
reformas e dos investimentos.
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investimentos.
Or. en

Alteração 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No projeto de orçamento da UE 
para 2025, a Comissão deve avaliar o 
montante esperado de dotações de 
autorização não utilizadas e de dotações 
cuja autorização foi anulada disponíveis 
para apoio não reembolsável 
mencionadas no n.º 1, alínea b), do 
presente artigo.
O montante esperado das dotações de 
autorização não utilizadas e de dotações 
cuja autorização foi anulada disponíveis 
para apoio não reembolsável 
mencionadas no n.º 1, alínea b), do 
presente artigo deve entrar no orçamento 
da UE como receitas externas afetadas em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro no projeto de 
orçamento da UE para 2025.

Or. en

Alteração 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No projeto de orçamento da UE 
para 2025, a Comissão deve avaliar o 
montante esperado de dotações de 
autorização não utilizadas e de dotações 
cuja autorização foi anulada disponíveis 
para apoio não reembolsável 
mencionadas no n.º 1, alínea b), do 
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presente artigo.
O montante esperado das dotações de 
autorização não utilizadas e de dotações 
cuja autorização foi anulada disponíveis 
para apoio não reembolsável 
mencionadas no n.º 1, alínea b), do 
presente artigo deve entrar no orçamento 
da UE como receitas externas afetadas em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 5, do 
Regulamento Financeiro no projeto de 
orçamento da UE para 2025.

Or. en

Alteração 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do presente 
regulamento, as taxas de intensidade 
máxima de auxílio para investimentos 
efetuados por micro, pequenas e médias 
empresas e outras empresas, conforme 
mencionado no Regulamento (UE) 
n.º 651/2014 da Comissão e no 
Regulamento (UE) n.º 702/2014 da 
Comissão, podem ser aumentadas em 
25 %, desde que o máximo dos auxílios 
combinado não exceda 90 % dos custos 
elegíveis.

Or. en

Alteração 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Projetos de interesse europeu comum
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O montante especificado no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b-A) deve ser utilizado para 
financiar projetos de interesse europeu 
comum que tenham uma cobertura 
europeia com uma contribuição 
significativa para a transição ecológica e 
digital e para a recuperação económica 
no rescaldo da crise da COVID-19. Os 
projetos de interesse europeu comum 
devem ser introduzidos pela Comissão por 
meio de atos delegados que especifiquem 
os Estados-Membros participantes, os 
montantes, as metas e objetivos 
intermédios e os projetos prioritários/tipos 
de projetos. Os projetos de interesse 
europeu comum serão:
– turismo sustentável,
– indústria aeronáutica,
– navegabilidade interior,
– ERTMS nos eixos europeus de tráfego 
de mercadorias,
– ligações energéticas transfronteiriças.

Or. en

Alteração 707
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Fundos não utilizados

Os fundos não utilizados do presente 
mecanismo não devem ser reafetados nem 
transferidos para outras rubricas 
orçamentais.

Or. en

Alteração 708
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Recursos dos programas de gestão 

partilhada
Os recursos afetados aos 
Estados-Membros em regime de gestão 
partilhada podem, a pedido destes, ser 
transferidos para o mecanismo. A 
Comissão deve executar esses recursos 
diretamente, em conformidade com o 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro. Esses recursos 
devem ser utilizados em benefício do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6 Suprimido
Recursos dos programas de gestão 

partilhada
Os recursos afetados aos 
Estados-Membros em regime de gestão 
partilhada podem, a pedido destes, ser 
transferidos para o mecanismo. A 
Comissão deve executar esses recursos 
diretamente, em conformidade com o 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro. Esses recursos 
devem ser utilizados em benefício do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6 Suprimido
Recursos dos programas de gestão 

partilhada
Os recursos afetados aos 
Estados-Membros em regime de gestão 
partilhada podem, a pedido destes, ser 
transferidos para o mecanismo. A 
Comissão deve executar esses recursos 
diretamente, em conformidade com o 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro. Esses recursos 
devem ser utilizados em benefício do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Recursos dos programas de gestão 
partilhada

Transferência de recursos entre o 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
e outros programas da UE

Or. en

Alteração 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos afetados aos 
Estados-Membros em regime de gestão 
partilhada podem, a pedido destes, ser 

Suprimido
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transferidos para o mecanismo. A 
Comissão deve executar esses recursos 
diretamente, em conformidade com o 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro. Esses recursos 
devem ser utilizados em benefício do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 713
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo. A Comissão deve executar 
esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa.

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo. A Comissão deve executar 
esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa e 
devem ser sujeitos aos mesmos requisitos 
em matéria de boa gestão financeira que 
os fundos de origem.

Or. en

Alteração 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo. A Comissão deve executar 
esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo, até ao limite máximo de 10 % 
da dotação orçamental do 
Estado-Membro. A Comissão deve 
executar esses recursos diretamente, em 
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Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa.

conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 715
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo. A Comissão deve executar 
esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa.

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo (exceto para o FEDER, o 
FEADER e o FSE+). A Comissão deve 
executar esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O montante não utilizado pendente ao 
abrigo do mecanismo deve ser transferido 
para uma reserva orçamental que poderá 
ser utilizada para reforçar os programas 
da UE em regime de gestão direta nas 
áreas da investigação e da inovação 
(Horizonte Europa), da educação 
(Erasmus+), das infraestruturas 
(Mecanismo Interligar a Europa), da 
digitalização (Europa Digital) e da gestão 
das fronteiras (Fundo de Gestão 
Integrada das Fronteiras).
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A reserva orçamental só deverá ser 
libertada na totalidade ou em parte depois 
de a Comissão ter concluído que os 
programas indicados no primeiro 
parágrafo não podem alcançar os 
objetivos definidos na respetiva legislação, 
sem um aumento de financiamento.
A reserva orçamental e as posteriores 
transferências devem cumprir as regras 
previstas no Regulamento Financeiro e 
devem ser sujeitas à aprovação do 
Parlamento e do Conselho.
O montante ainda constante na reserva 
orçamental em 31 de dezembro de 2027 
deve ser utilizado na totalidade para o 
reembolso do financiamento obtido pela 
Comissão para efeitos de financiamento 
do mecanismo.

Or. en

Alteração 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem propor a 
afetação de parte do seu plano de reforma 
e resiliência ao Instrumento de 
Assistência Técnica e a programas em 
gestão partilhada. O montante afetado 
deve contribuir para a consecução dos 
objetivos do presente regulamento em 
conformidade com o artigo 4.º. O 
montante afetado será executado em 
conformidade com as regras do Fundo 
para o qual os recursos sejam transferidos 
e em benefício do Estado-Membro em 
causa. Não é necessário cofinanciamento 
para o montante transferido. A Comissão 
deve executar esses recursos em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Os pedidos nos termos do n.º 2 para os 
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programas em gestão partilhada devem 
indicar o montante total transferido para 
cada ano pelo fundo e por categoria de 
região, se for caso disso, devem ser 
devidamente justificados e devem ser 
acompanhados pelo programa ou 
programas revistos a partir dos quais os 
recursos serão transferidos. 

Or. en

Alteração 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para além da dotação financeira prevista 
no artigo 6.º, n.º 1, os Estados-Membros 
pode propor a afetação de parte do seu 
plano de reforma e resiliência para o 
Instrumento de Assistência Técnica. O 
montante afetado deve contribuir para a 
realização das reformas e investimentos 
nos domínios de intervenção europeus 
mencionados no artigo 3.º, sobretudo os 
relacionados com a resiliência 
institucional. O montante afetado deve 
também contribuir para aumentar o apoio 
técnico para a elaboração, a execução, a 
revisão e a melhoria dos seus planos de 
recuperação e resiliência. O montante 
afetado será executado em conformidade 
com as regras do Fundo para o qual os 
recursos sejam transferidos e em 
benefício do Estado-Membro em causa. A 
Comissão deve executar esses recursos em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos do Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência pagos que forem utilizados 
incorretamente pelos Estados-Membros 
devem ser reembolsados. Esses fundos 
devem ser utilizados para compensar os 
cortes no QFP ou nos orçamentos 
seguintes nos domínios da investigação, 
da transição energética, das redes de 
transporte e da educação.

Or. en

Alteração 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O pagamento dos fundos e o montante dos 
empréstimos contraídos deverão estar 
estritamente ligados aos objetivos e aos 
projetos acordados, aos quais não se 
aplica a regra N+.

Or. en

Alteração 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem propor a 
afetação de parte do seu plano de reforma 
e resiliência ao compartimento do 
programa InvestEU relativo ao seu 
Estado-Membro para apoiar ações 
relacionadas com a solvência das 
empresas estabelecidas num 
Estado-Membro e que operem na União. 
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O montante afetado será executado em 
conformidade com as regras do programa 
InvestEU e em benefício do 
Estado-Membro em causa. A Comissão 
deve executar esses recursos em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 

Or. en

Alteração 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Utilização do mecanismo por intermédio 

do InvestEU ou combinado com este
1. Em conformidade com os requisitos 
previstos no presente artigo, os 
Estados-Membros podem afetar, numa 
base voluntária, no plano de recuperação 
e resiliência, o montante a conceder 
através do InvestEU. O montante a 
conceder através do InvestEU pode ser 
utilizado para apoiar a solvência das 
empresas estabelecidas nos 
Estados-Membros em causa. O plano de 
recuperação e resiliência deve incluir 
uma justificação para o acionamento das 
garantias orçamentais do InvestEU.
No caso das dotações a que se refere o 
primeiro parágrafo, no caso das 
atividades previstas no acordo de 
contribuição referido no artigo [9.º] do 
[Regulamento InvestEU], os 
Estados-Membros podem transferir parte 
dos recursos previstos no artigo 5.º, n.º 2, 
para o Fundo InvestEU, para a 
assistência InvestEU correspondente.
2. Os pedidos de alteração de planos 
de recuperação e resiliência previstos no 
artigo 18.º só podem identificar recursos 
de exercícios futuros.
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3. O montante previsto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, deve ser utilizado 
para aprovisionamento da parte da 
garantia da UE ao abrigo do 
compartimento do Estado-Membro.
4. Se, conforme estabelecido no 
artigo [9.º] do [Regulamento InvestEU], o 
acordo de contribuição não tiver sido 
celebrado [até 31 de dezembro de 2021], 
no montante a que se refere o n.º 1, o 
Estado-Membro deve apresentar um 
pedido de alteração do plano de 
recuperação e resiliência em 
conformidade com o artigo 18.º, para 
utilizar o montante correspondente. O 
acordo de contribuição relativo a um 
montante referido no n.º 1, afetado no 
âmbito de um pedido de alteração do 
plano de recuperação e resiliência, deve 
ser celebrado em simultâneo com a 
adoção da decisão que altera o plano.
5. Quando um acordo de garantia, como 
definido no artigo [9.º] do [regulamento 
InvestEU], não tenha sido celebrado no 
prazo de [9] meses a contar da aprovação 
do acordo de contribuição, os respetivos 
montantes devem ser transferidos de volta 
para o mecanismo e o Estado-Membro 
deve apresentar um pedido 
correspondente de alteração do plano de 
recuperação e resiliência.
6. Quando um acordo de garantia, 
como definido no artigo [9.º] do 
[regulamento InvestEU], não tenha sido 
plenamente implementado no prazo de 
[quatro anos] a contar da data da sua 
assinatura, o Estado-Membro pode 
solicitar que os montantes autorizados no 
acordo de garantia, mas que não cubram 
empréstimos subjacentes ou outros 
instrumentos com participação nos riscos, 
sejam tratados em conformidade com as 
disposições do n.º 5.
7. Os recursos gerados por ou 
atribuíveis aos montantes afetados ao 
Fundo InvestEU e entregues através de 
garantias orçamentais devem ser 
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colocados à disposição do 
Estado-Membro e utilizados para formas 
reembolsáveis de apoio em conformidade 
com o plano de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
As dotações de pagamento dos fundos e o 
montante dos empréstimos contraídos 
deverão estar estritamente ligados aos 
objetivos e aos projetos acordados, sem a 
aplicação das regras N+.

Or. en

Alteração 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência deve ser executado pela 
Comissão em regime de gestão direta, em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.

O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência deve ser executado pela 
Comissão em regime de gestão direta, em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro. O Tribunal de Contas 
Europeu deve, em conformidade com o 
artigo 287.º, n.º 1, do TFUE, examinar as 
contas de todas as receitas e despesas da 
União, incluindo as derivadas do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O financiamento do mecanismo, no 
âmbito do instrumento Next Generation 
EU, deve ser acompanhado por um plano 
de reembolso claro e credível, sem recurso 
ao QFP.

Or. en

Alteração 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de financiamento sustentável 
do mecanismo, a Comissão e o Conselho 
devem comprometer-se a introduzir um 
calendário claro e vinculativo para um 
cabaz de novos recursos próprios a 
introduzir no orçamento da União 
durante o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual. O montante dos novos 
recursos próprios deve ser suficiente para 
abranger pelo menos o capital e os juros 
relacionados com a contração de fundos 
de empréstimo ao abrigo do instrumento 
Next Generation EU.

Or. en

Alteração 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar medidas 
antifraude eficazes e proporcionadas, 
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tendo em conta os riscos identificados.
Or. en

Alteração 728
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Verificações e auditorias eficientes e 
eficazes
1. A Comissão, o OLAF, a 
Procuradoria Europeia e o Tribunal de 
Contas devem ser expressamente 
autorizados a exercer os seus direitos 
previstos no artigo 129.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro.
2. O Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
inquéritos administrativos, incluindo 
verificações e inspeções no local, em 
conformidade com as disposições e os 
processos previstos no Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho e no Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho, a 
fim de determinar se houve fraude, 
corrupção ou qualquer outra atividade 
ilícita lesiva dos interesses financeiros da 
União no âmbito do apoio ao abrigo do 
mecanismo.
3. A Comissão deve adotar medidas 
antifraude eficazes e proporcionadas, 
tendo em conta os riscos identificados. A 
Comissão deve, para este fim, desenvolver 
ou adaptar os sistemas informáticos 
existentes para criar um sistema digital de 
elaboração de relatórios de desempenho 
que permita a monitorização, a deteção e 
a comunicação de fraudes ou 
irregularidades.
4. As autoridades dos 
Estados-Membros envolvidas na execução 
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do apoio ao abrigo do mecanismo devem 
manter registos dos operadores 
económicos e dos seus beneficiários 
efetivos, sempre que esses beneficiários 
sejam pessoas singulares, envolvidos na 
execução dos fundos.

Or. en

Alteração 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O apoio ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é complementar 
ao apoio prestado ao abrigo de outros 
fundos e programas da União. Os projetos 
de reforma e de investimento podem 
receber apoio de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

O apoio ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência pode ser 
complementar ao apoio prestado ao abrigo 
de outros fundos e programas da União. Os 
projetos de reforma e de investimento 
podem receber apoio de outros programas 
e instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

Or. en

Alteração 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As operações de financiamento e 
investimento devem cumprir ambos os 
aspetos da adicionalidade a que se refere 
o artigo 209.º, n.º 2, alínea b), do 
Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 731
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9 Suprimido
Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 
1 e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no artigo 
17.º é aplicável a partir do dia seguinte ao 
da adoção da decisão referida no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).
2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Or. fr
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Alteração 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
 Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).
2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.
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Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Or. en

Alteração 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).
2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
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decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Or. en

Alteração 734
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).
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2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Or. en

Alteração 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1.
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Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).
2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Or. en

Alteração 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 



PE657.420v01-00 104/290 AM\1213689PT.docx

PT

da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).
2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Or. en

Alteração 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas que associam o mecanismo a uma 
boa governação económica

Medidas que associam o mecanismo a uma 
boa governação económica e aos objetivos 
climáticos, ambientais e sociais da União

Or. en

Alteração 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

Suprimido

A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).

Or. en

Alteração 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 

1. O financiamento do mecanismo 
não deve ser concedido nos seguintes 
casos:
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abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

a) Se o Conselho tiver decidido, em 
conformidade com o artigo 126.º, n.º 6, do 
Tratado, que existe um défice 
governamental excessivo num 
Estado-Membro beneficiário, e se tiver 
sido determinado, em conformidade com 
o artigo 126.º, n.º 8, do Tratado que o 
Estado-Membro em causa não adotou 
medidas eficazes em resposta a uma 
recomendação do Conselho formulada 
nos termos do artigo 126.º, n.º 7, do 
Tratado;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) Quando o Conselho decida que um 
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 
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TFUE.
Se um Estado-Membro estiver numa ou 
mais das situações acima referidas, a 
Comissão pode decidir suspender, na 
totalidade ou em parte, as autorizações e 
os pagamentos do mecanismo a esse 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

1. A Comissão deve adotar uma 
decisão, por meio de atos delegados, a fim 
de suspender o prazo para a adoção das 
decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 e 2, 
ou de suspender os pagamentos ao abrigo 
do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência nos seguintes casos:

a) Quando o Conselho decida, nos 
termos do artigo 126.º, n.º 8 ou n.º 11, do 
TFUE, que o Estado-Membro em causa 
não tomou as medidas necessárias para 
corrigir o seu défice excessivo;
b) 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;
c) Quando o Conselho adote duas 
recomendações sucessivas no mesmo 
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procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos, nos termos do artigo 
10.º, n.º 4, do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011, constatando que um 
Estado-Membro não tomou as medidas 
corretivas recomendadas;
d) 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; e)

Quando o Conselho decida que um 
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. (...)

Or. en

Alteração 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de uma decisão de 
execução, a fim de suspender o prazo para 
a adoção das decisões referidas no artigo 
17.º, n.os 1 e 2, ou de suspender os 
pagamentos ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência.

Or. en
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Alteração 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de uma decisão de 
execução, a fim de suspender o prazo para 
a adoção das decisões referidas no artigo 
17.º, n.os 1 e 2, ou de suspender os 
pagamentos ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência.

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], deve entrar 
em vigor, com efeitos imediatos, uma 
suspensão automática do prazo para a 
adoção das decisões referidas no artigo 
17.º, n.os 1 e 2, e uma suspensão 
automática dos pagamentos ao abrigo do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Or. en

Alteração 743
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos de 
pagamento apresentados após a data da 
decisão de suspensão.

A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos de 
pagamento apresentados após a data da 
decisão de suspensão. A decisão de 
recuperar os pagamentos é aplicável aos 
pagamentos já efetuados pelo mecanismo 
e recebidos pelo Estado-Membro em 
questão.

Or. en

Alteração 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos de 
pagamento apresentados após a data da 
decisão de suspensão.

A suspensão dos pagamentos referida no 
n.º 1 é aplicável aos pedidos de pagamento 
apresentados após a data da suspensão.

Or. en

Alteração 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

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

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas beneficiárias não 
devem estar registadas em paraísos fiscais 
enumerados na lista da UE de jurisdições 
não cooperantes para efeitos fiscais do 
Conselho e, caso estejam, apenas podem 
continuar a ser uma empresa beneficiária 
se se comprometerem a adotar medidas no 
sentido de serem removidas da lista dentro 
de um prazo de seis meses.

Or. en

Alteração 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A decisão de suspender os 
pagamentos mencionada no n.º 1 não se 
aplica enquanto a cláusula geral de 
salvaguarda do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento estiver ativada acionada em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, e o 
artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
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n.º 1466/97 e enquanto persistirem as 
graves consequências económicas e 
sociais da pandemia de COVID-19.

Or. en

Alteração 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.

2. A Comissão deve levantar a 
suspensão das autorizações nos seguintes 
casos:

a) Se o procedimento por défice 
excessivo for suspenso nos termos do 
artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 
1467/9743 do Conselho, ou se o Conselho 
tiver decidido, nos termos do artigo 126.º, 
n.º 12, do TFUE, revogar a decisão 
relativa à existência de défice excessivo;
b) Se o Conselho aprovar o plano de 
medidas corretivas apresentado pelo 
Estado-Membro em causa, nos termos do 
artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011 ou se o procedimento de 
défice excessivo for suspenso, nos termos 
do artigo 10.º, n.º 5, desse regulamento, 
ou o Conselho encerrar o procedimento 
de défice excessivo, nos termos do artigo 
11.º desse regulamento;
c) Se a Comissão concluir que um 
Estado-Membro tomou medidas 
adequadas conforme referido no 
Regulamento (CE) n.º 332/2002;
d) Se a Comissão concluir que o 
Estado-Membro em causa tomou medidas 
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adequadas para aplicar o programa de 
ajustamento a que se refere o artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º 472/2013 ou as 
medidas requeridas por decisão do 
Conselho adotada nos termos do artigo 
136.º, n.º 1, do TFUE.

Depois de levantada a suspensão das 
autorizações, a Comissão deve 
reorçamentar as autorizações suspensas 
em conformidade com o artigo [8.º] do 
Regulamento (UE, Euratom) […] do 
Conselho [(Regulamento QFP)].

Or. en

Alteração 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.

2. Se o Conselho decidir que o 
Estado-Membro em questão adotou as 
medidas corretivas necessárias, a 
Comissão deve decidir, sem demora, 
levantar a suspensão.

Or. en

Alteração 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
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decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.

decisão, por meio de uma decisão de 
execução, a fim de levantar a suspensão do 
prazo ou dos pagamentos referidos no 
número anterior.

Or. en

Alteração 750
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, a 
fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], a Comissão 
adota uma decisão, por meio de um ato de 
execução, a fim de levantar a suspensão do 
prazo ou dos pagamentos referidos no 
número anterior.

Or. en

Alteração 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Conselho toma as decisões referidas 
nos n.os 1 e 2 por maioria qualificada, sob 
proposta da Comissão.

Or. en

Alteração 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que o Semestre Europeu, 
em particular as recomendações 
específicas por país, identifique desafios 
que exigem reformas urgentes, mas se 
verifique que o Estado-Membro em causa 
utiliza o financiamento atribuído de 
forma inadequada, ou que a Comissão 
decidiu suspender esse financiamento 
devido à execução insatisfatória dos 
planos de recuperação e resiliência, ou 
em caso de deficiências no que diz 
respeito ao Estado de direito, devem 
continuar a beneficiar do mecanismo as 
ações à escala regional e local, incluindo 
iniciativas da sociedade civil, que 
contribuem para dar resposta a esses 
desafios, e o financiamento deve ser 
disponibilizado aos órgãos de poder local 
e regional e a outras partes interessadas, 
nomeadamente parceiros sociais e 
organizações da sociedade civil.

Or. en

Alteração 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso de incumprimento 
significativo dos objetivos climáticos e 
ambientais da UE, nomeadamente a 
consecução dos objetivos climáticos 
atualizados da União para 2030 e do 
objetivo da neutralidade climática até 
2050, bem como do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, a Comissão deve adotar 
uma decisão, por meio de um ato 
delegado em conformidade com o 
artigo 25.º-A, para suspender a totalidade 
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ou parte dos pagamentos no âmbito do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A auditoria externa das atividades 
realizadas em conformidade com o 
presente regulamento é efetuada pelo 
Tribunal de Contas Europeu em 
conformidade com o artigo 287.º do 
TFUE. A Comissão, os Estados-Membros 
beneficiários e qualquer pessoa ou 
entidade que receba fundos da União deve 
garantir que o Tribunal de Contas tem 
pleno acesso a todas as informações que 
considere necessárias para levar a cabo as 
suas auditorias.

Or. en

Alteração 755
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso de incumprimento 
significativo dos objetivos climáticos e 
ambientais da UE, nomeadamente a 
consecução dos objetivos climáticos 
atualizados da União para 2030 e do 
objetivo da neutralidade climática até 
2050, a Comissão deve adotar medidas 
para suspender a totalidade ou parte dos 
pagamentos no âmbito do mecanismo.

Or. en
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Alteração 756
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um Estado-Membro deve 
reembolsar à Comissão as contribuições 
financeiras que lhe tenham sido pagas 
nos termos do artigo 15.º no que diz 
respeito ao compromisso de reforma em 
caso de recuos significativos nas reformas 
que faziam parte do plano nacional de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, 
Katalin Cseh, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão deve manter o 
Parlamento Europeu informado sobre a 
aplicação do presente artigo. Em especial, 
quando uma das condições referidas no 
n.º 1 for preenchida por um 
Estado-Membro, a Comissão deve de 
imediato informar o Parlamento Europeu 
e fornecer informações detalhadas sobre 
os pagamentos que podem ser objeto de 
suspensão de autorizações ou de 
pagamentos.
O Parlamento Europeu pode convidar a 
Comissão para um diálogo estruturado 
sobre a aplicação do n.º 1, tendo em 
conta, nomeadamente, a transmissão das 
informações a que se refere o primeiro 
parágrafo.
A Comissão não deve propor um ato de 
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execução conforme mencionado no n.º 1 
a menos que o diálogo estruturado 
mencionado no segundo parágrafo seja 
considerado completo numa comunicação 
oficial do Parlamento.

Or. en

Alteração 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas que estabelecem uma ligação 

entre o mecanismo e a proteção do 
orçamento da União em caso de 

deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

1. O mecanismo só deve estar 
disponível a Estados-Membros 
comprometidos a respeitar o Estado de 
direito e os valores fundamentais da 
União. Antes de receberem algum 
pagamento do mecanismo, os 
Estados-Membros devem assinar o 
«Compromisso relativo ao Estado de 
direito». O compromisso deve representar 
um compromisso político de proteger e 
respeitar o Estado de direito e os valores 
fundamentais da União. A Comissão deve 
adotar o «Compromisso relativo ao 
Estado de direito» por meio de um ato 
delegado.
2. A Comissão fica habilitada a 
iniciar a suspensão das dotações de 
autorização ou de pagamento aos 
Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo em caso de deficiências 
generalizadas relativas ao Estado de 
direito, sempre que afetem ou sejam 
suscetíveis de afetar os princípios da boa 
gestão financeira ou da proteção dos 
interesses financeiros da União.
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3. No que diz respeito ao Estado de 
direito, são consideradas deficiências 
generalizadas, nomeadamente, as 
seguintes situações sempre que afetem ou 
sejam suscetíveis de afetar os princípios 
da boa gestão financeira ou da proteção 
dos interesses financeiros da União:
a) O facto de se pôr em risco a 
independência do poder judicial, 
incluindo mediante a imposição de 
restrições à capacidade de exercer 
funções jurisdicionais autónomas através 
da intervenção externa em garantias de 
independência, restringindo sentenças 
proferidas no âmbito da ordem externa, 
revendo arbitrariamente as regras 
relativas à nomeação ou ao mandato do 
pessoal judicial, influenciando o pessoal 
judicial de qualquer forma suscetível de 
comprometer a sua imparcialidade ou 
interferindo com a independência da 
advocacia;
b) O facto de não se prevenir, corrigir 
e sancionar as decisões arbitrárias ou 
ilegais por parte de autoridades públicas, 
incluindo as autoridades com funções 
coercivas, de suspender recursos 
humanos e financeiros de forma a afetar 
o seu correto funcionamento ou de não se 
conseguir evitar conflitos de interesses;
c) O facto de se limitar a 
disponibilidade e a eficácia dos 
mecanismos de recurso, nomeadamente 
através de regras processuais restritivas, 
de não se executar sentenças ou de se 
limitar a efetiva investigação, repressão 
ou sanção das infrações à lei;
d) O facto de se pôr em risco a 
capacidade administrativa de um 
Estado-Membro para respeitar as 
obrigações decorrentes da adesão à União 
Europeia, incluindo a capacidade de 
aplicar efetivamente as regras, normas e 
políticas que constituem o corpo do direito 
da União;
e) Medidas que enfraquecem a 
proteção das comunicações confidenciais 
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entre advogado e cliente.
4. Uma deficiência generalizada no 
que diz respeito ao Estado de direito pode 
ser estabelecida quando um ou vários dos 
seguintes elementos, nomeadamente, são 
afetados ou correm o risco de ser 
afetados:
a) O correto funcionamento das 
autoridades desse Estado-Membro ao 
executar o mecanismo, em especial no 
contexto de procedimentos de contratação 
pública ou de concessão de subvenções;
b) O correto funcionamento da 
economia de mercado, respeitando assim 
a concorrência e as forças de mercado da 
União, bem como aplicando efetivamente 
as obrigações decorrentes da adesão, 
incluindo a adesão ao objetivo de união 
política, económica e monetária;
c) O correto funcionamento das 
autoridades responsáveis pelo controlo 
financeiro, o acompanhamento e as 
auditorias internas e externas, bem como 
o bom funcionamento de sistemas de 
gestão e responsabilização financeira 
eficazes e transparentes;
d) O correto funcionamento dos 
órgãos de investigação e dos serviços do 
Ministério Público no que diz respeito à 
repressão da fraude, nomeadamente 
fraude fiscal, corrupção ou outras 
infrações ao direito da União 
relativamente à execução do mecanismo;
e) O controlo jurisdicional efetivo, 
realizado por tribunais independentes, das 
ações ou omissões das autoridades 
referidas nas alíneas a), c) e d);
f) A prevenção e punição da fraude, 
nomeadamente fraude fiscal, corrupção 
ou outras infrações ao direito da União 
relativamente à execução do mecanismo, 
e a imposição, aos beneficiários, de 
sanções efetivas e dissuasivas pelos 
tribunais ou autoridades administrativas 
nacionais;



PE657.420v01-00 120/290 AM\1213689PT.docx

PT

g) A recuperação dos fundos 
indevidamente pagos;
h) A prevenção e repressão da evasão 
e da concorrência fiscais e o bom 
funcionamento das autoridades que 
contribuem para a cooperação 
administrativa em matéria fiscal;
i) A cooperação eficaz e em tempo 
útil com o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude e, mediante a participação do 
Estado-Membro em causa, com a 
Procuradoria Europeia nas suas 
investigações ou ações penais em 
conformidade com os respetivos atos 
jurídicos e com o princípio da cooperação 
leal;
j) A correta execução do mecanismo 
na sequência de uma violação sistémica 
dos direitos fundamentais.
5. Se estiverem preenchidas as 
condições previstas no n.º 4, podem ser 
adotadas uma ou diversas das seguintes 
medidas:
(1) Uma proibição de assumir novos 
compromissos jurídicos;
(2) Uma suspensão dos compromissos;
(3) Uma redução dos compromissos, 
nomeadamente através de correções 
financeiras;
(4) Uma redução do pré-financiamento;
(5) Uma interrupção dos prazos de 
pagamento;
(6) Uma suspensão dos pagamentos.
Salvo disposição em contrário da decisão 
que adota as medidas, a imposição de 
medidas adequadas não afeta a obrigação 
de os Estados-Membros efetuarem 
pagamentos aos destinatários finais ou 
beneficiários.
As medidas adotadas devem ser 
proporcionais à natureza, gravidade, 
duração e alcance das deficiências 
generalizadas no que diz respeito ao 
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Estado de direito. Devem, na medida do 
possível, visar as ações da União efetiva 
ou potencialmente afetadas por tal 
deficiência.
A Comissão deve fornecer informações e 
orientações em benefício dos destinatários 
ou beneficiários finais sobre as 
obrigações dos Estados-Membros através 
de um sítio ou de um portal na Internet.
A Comissão deve fornecer igualmente, no 
mesmo sítio ou portal, os instrumentos 
adequados que permitam aos 
destinatários ou beneficiários finais 
informar a Comissão de qualquer 
violação destas obrigações que, na 
opinião destes destinatários ou 
beneficiários finais, lhes diga diretamente 
respeito. As informações prestadas pelos 
destinatários ou beneficiários finais em 
conformidade com o presente número só 
podem ser tomadas em consideração pela 
Comissão se forem acompanhadas de 
uma prova de que o destinatário ou 
beneficiário final em causa apresentou 
uma queixa formal à autoridade 
competente.
Com base nas informações fornecidas 
pelos destinatários ou beneficiários finais, 
a Comissão assegura que qualquer 
montante devido pelos Estados-Membros 
é efetivamente pago aos destinatários ou 
beneficiários finais.
6. Se a Comissão entender que tem 
motivos razoáveis para considerar que as 
condições previstas no n.º 4 estão 
preenchidas, deve enviar uma notificação 
escrita ao Estado-Membro em causa, 
indicando as razões em que se baseou 
essa sua constatação. A Comissão deve 
informar sem demora o Parlamento 
Europeu e o Conselho da notificação e do 
seu conteúdo.
Ao avaliar se as condições previstas no 
n.º 4 estão preenchidas, a Comissão deve 
tomar em consideração todas as 
informações pertinentes, as decisões do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, 
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resoluções do Parlamento Europeu, 
relatórios do Tribunal de Contas e 
conclusões e recomendações das 
organizações e redes internacionais 
relevantes. A Comissão deve ter 
igualmente em conta os critérios 
utilizados no contexto das negociações de 
adesão à União, nomeadamente os 
capítulos do acervo relativo ao sistema 
judiciário e aos direitos fundamentais, à 
justiça, à liberdade e à segurança, ao 
controlo financeiro e à fiscalidade, bem 
como as orientações utilizadas no 
contexto do Mecanismo de Cooperação e 
de Verificação para acompanhar os 
progressos de um Estado-Membro.
A Comissão será assistida por um painel 
de peritos independentes, que será criado 
por meio de um ato delegado.
A Comissão pode solicitar quaisquer 
informações adicionais que sejam 
necessárias à sua avaliação, tanto antes 
como depois de ter chegado a uma 
constatação.
O Estado-Membro em causa deve 
fornecer as informações necessárias e 
pode apresentar as suas observações num 
prazo fixado pela Comissão, que não pode 
ser inferior a um mês nem superior a três 
meses a contar da data de notificação da 
constatação. Nas suas observações, o 
Estado-Membro pode propor a adoção de 
medidas corretivas.
A Comissão deve ter em consideração as 
informações recebidas e as observações 
apresentadas pelo Estado-Membro em 
causa, bem como a adequação das 
eventuais medidas corretivas propostas, 
ao decidir se deve ou não adotar uma 
decisão sobre quaisquer medidas referidas 
no n.º 5. A Comissão decide do 
seguimento a dar às informações 
recebidas dentro do prazo indicativo de 
um mês e, em todo o caso, num prazo 
razoável a contar da data de receção 
dessas informações.
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Ao avaliar a proporcionalidade das 
medidas a aplicar, a Comissão deve ter em 
devida conta as informações e orientações 
referidas no presente número.
Se a Comissão considerar que existe uma 
deficiência generalizada no que diz 
respeito ao Estado de direito, deve adotar 
uma decisão sobre as medidas referidas 
no n.º 5, através de um ato de execução.
Ao mesmo tempo que adota a sua decisão, 
a Comissão apresenta simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
uma proposta de transferência para uma 
reserva orçamental de um montante 
equivalente ao valor das medidas 
adotadas.
Em derrogação do disposto no artigo 31.º, 
n.os 4 e 6, do Regulamento Financeiro, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
deliberam sobre a proposta de 
transferência no prazo de quatro semanas 
a contar da sua receção por ambas as 
instituições. A proposta de transferência é 
considerada aprovada, salvo se, no prazo 
de quatro semanas, o Parlamento 
Europeu, deliberando por maioria dos 
votos expressos, ou o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, a 
alterarem ou rejeitarem. Se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho alterarem a 
proposta de transferência, aplicar-se-á o 
artigo 31.º, n.º 8, do Regulamento 
Financeiro.
A decisão referida no oitavo parágrafo 
entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho rejeitarem a 
proposta de transferência no prazo 
referido no décimo parágrafo.
7. O Estado-Membro em causa pode, 
a qualquer momento, apresentar à 
Comissão uma notificação formal, 
incluindo elementos de prova que 
demonstrem que a insuficiência 
generalizada no que diz respeito ao 
Estado de direito foi corrigida ou deixou 
de existir.
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A pedido do Estado-Membro em causa ou 
por sua própria iniciativa, a Comissão 
deve avaliar a situação no 
Estado-Membro em causa dentro do prazo 
indicativo de um mês e, em todo o caso, 
num prazo razoável a contar da data de 
receção da notificação formal. Uma vez 
que as deficiências generalizadas no que 
diz respeito ao Estado de direito que 
foram o motivo da adoção das medidas 
referidas no n.º 5 deixem de existir, no 
todo ou em parte, a Comissão deve, sem 
demora, adotar uma decisão para levantar 
essas medidas no todo ou em parte. Ao 
mesmo tempo que adota a sua decisão, a 
Comissão apresenta simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta de levantamento, no todo ou em 
parte, da reserva orçamental referida no 
n.º 6. Aplica-se o procedimento 
estabelecido no n.º 5.

Or. en

Alteração 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas que estabelecem uma ligação 

entre o mecanismo e a proteção do 
orçamento da União em caso de 

deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

1. O mecanismo só deve estar 
disponível a Estados-Membros 
comprometidos a respeitar o Estado de 
direito e os valores fundamentais da 
União. Antes de receberem algum 
pagamento do mecanismo, os 
Estados-Membros devem assinar o 
«Compromisso relativo ao Estado de 
direito». O compromisso deve representar 
um compromisso político de proteger e 
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respeitar o Estado de direito e os valores 
fundamentais da União. A Comissão deve 
adotar o «Compromisso relativo ao 
Estado de direito» por meio de um ato 
delegado.
2. A Comissão fica habilitada a 
iniciar a suspensão das dotações de 
autorização ou de pagamento aos 
Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo em caso de deficiências 
generalizadas relativas ao Estado de 
direito, sempre que afetem ou sejam 
suscetíveis de afetar os princípios da boa 
gestão financeira ou da proteção dos 
interesses financeiros da União.
3. No que diz respeito ao Estado de 
direito, são consideradas deficiências 
generalizadas, nomeadamente, as 
seguintes situações sempre que afetem ou 
sejam suscetíveis de afetar os princípios 
da boa gestão financeira ou da proteção 
dos interesses financeiros da União:
a) O facto de se pôr em risco a 
independência do poder judicial, 
incluindo mediante a imposição de 
restrições à capacidade de exercer 
funções jurisdicionais autónomas através 
da intervenção externa em garantias de 
independência, restringindo sentenças 
proferidas no âmbito da ordem externa, 
revendo arbitrariamente as regras 
relativas à nomeação ou ao mandato do 
pessoal judicial, influenciando o pessoal 
judicial de qualquer forma suscetível de 
comprometer a sua imparcialidade ou 
interferindo com a independência da 
advocacia;
b) O facto de não se prevenir, corrigir 
e sancionar as decisões arbitrárias ou 
ilegais por parte de autoridades públicas, 
incluindo as autoridades com funções 
coercivas, de suspender recursos 
humanos e financeiros de forma a afetar 
o seu correto funcionamento ou de não se 
conseguir evitar conflitos de interesses;
c) O facto de se limitar a 
disponibilidade e a eficácia dos 
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mecanismos de recurso, nomeadamente 
através de regras processuais restritivas, 
de não se executar sentenças ou de se 
limitar a efetiva investigação, repressão 
ou sanção das infrações à lei;
d) O facto de se pôr em risco a 
capacidade administrativa de um 
Estado-Membro para respeitar as 
obrigações decorrentes da adesão à União 
Europeia, incluindo a capacidade de 
aplicar efetivamente as regras, normas e 
políticas que constituem o corpo do direito 
da União;
e) Medidas que enfraquecem a 
proteção das comunicações confidenciais 
entre advogado e cliente.
4. Uma deficiência generalizada no 
que diz respeito ao Estado de direito é 
estabelecida quando um ou vários dos 
seguintes elementos, nomeadamente, são 
afetados ou correm o risco de ser 
afetados:
a) O correto funcionamento das 
autoridades desse Estado-Membro ao 
executar o mecanismo, em especial no 
contexto de procedimentos de contratação 
pública ou de concessão de subvenções;
b) O correto funcionamento da 
economia de mercado, respeitando assim 
a concorrência e as forças de mercado da 
União, bem como aplicando efetivamente 
as obrigações decorrentes da adesão, 
incluindo a adesão ao objetivo de união 
política, económica e monetária;
c) O correto funcionamento das 
autoridades responsáveis pelo controlo 
financeiro, o acompanhamento e as 
auditorias internas e externas, bem como 
o bom funcionamento de sistemas de 
gestão e responsabilização financeira 
eficazes e transparentes;
d) O correto funcionamento dos 
órgãos de investigação e dos serviços do 
Ministério Público no que diz respeito à 
repressão da fraude, nomeadamente 
fraude fiscal, corrupção ou outras 
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infrações ao direito da União 
relativamente à execução do mecanismo;
e) O controlo jurisdicional efetivo, 
realizado por tribunais independentes, das 
ações ou omissões das autoridades 
referidas nas alíneas a), c) e d);
f) A prevenção e punição da fraude, 
nomeadamente fraude fiscal, corrupção 
ou outras infrações ao direito da União 
relativamente à execução do mecanismo, 
e a imposição, aos beneficiários, de 
sanções efetivas e dissuasivas pelos 
tribunais ou autoridades administrativas 
nacionais;
g) A recuperação dos fundos 
indevidamente pagos;
h) A prevenção e repressão da evasão 
e da concorrência fiscais e o bom 
funcionamento das autoridades que 
contribuem para a cooperação 
administrativa em matéria fiscal;
i) A cooperação eficaz e em tempo 
útil com o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude e, mediante a participação do 
Estado-Membro em causa, com a 
Procuradoria Europeia nas suas 
investigações ou ações penais em 
conformidade com os respetivos atos 
jurídicos e com o princípio da cooperação 
leal;
j) A correta execução do mecanismo 
na sequência de uma violação sistémica 
dos direitos fundamentais.
5. Se estiverem preenchidas as 
condições previstas no n.º 4, devem ser 
adotadas uma ou diversas das seguintes 
medidas:
(1) Uma proibição de assumir novos 
compromissos jurídicos;
(2) Uma suspensão dos compromissos;
(3) Uma redução dos compromissos, 
nomeadamente através de correções 
financeiras;
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(4) Uma redução do pré-financiamento;
(5) Uma interrupção dos prazos de 
pagamento;
(6) Uma suspensão dos pagamentos.
Salvo disposição em contrário da decisão 
que adota as medidas, a imposição de 
medidas adequadas não afeta a obrigação 
de os Estados-Membros efetuarem 
pagamentos aos destinatários finais ou 
beneficiários.
As medidas adotadas devem ser 
proporcionais à natureza, gravidade, 
duração e alcance das deficiências 
generalizadas no que diz respeito ao 
Estado de direito. Devem, na medida do 
possível, visar as ações da União efetiva 
ou potencialmente afetadas por tal 
deficiência.
A Comissão deve fornecer informações e 
orientações em benefício dos destinatários 
ou beneficiários finais sobre as 
obrigações dos Estados-Membros através 
de um sítio ou de um portal na Internet.
A Comissão deve fornecer igualmente, no 
mesmo sítio ou portal, os instrumentos 
adequados que permitam aos 
destinatários ou beneficiários finais 
informar a Comissão de qualquer 
violação destas obrigações que, na 
opinião destes destinatários ou 
beneficiários finais, lhes diga diretamente 
respeito. As informações prestadas pelos 
destinatários ou beneficiários finais em 
conformidade com o presente número só 
podem ser tomadas em consideração pela 
Comissão se forem acompanhadas de 
uma prova de que o destinatário ou 
beneficiário final em causa apresentou 
uma queixa formal à autoridade 
competente.
Com base nas informações fornecidas 
pelos destinatários ou beneficiários finais, 
a Comissão assegura que qualquer 
montante devido pelos Estados-Membros 
é efetivamente pago aos destinatários ou 
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beneficiários finais.
6. Se a Comissão entender que tem 
motivos razoáveis para considerar que as 
condições previstas no n.º 4 estão 
preenchidas, deve enviar uma notificação 
escrita ao Estado-Membro em causa, 
indicando as razões em que se baseou 
essa sua constatação. A Comissão deve 
informar sem demora o Parlamento 
Europeu e o Conselho da notificação e do 
seu conteúdo.
Ao avaliar se as condições previstas no 
n.º 4 estão preenchidas, a Comissão deve 
tomar em consideração todas as 
informações pertinentes, as decisões do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, 
resoluções do Parlamento Europeu, 
relatórios do Tribunal de Contas e 
conclusões e recomendações das 
organizações e redes internacionais 
relevantes. A Comissão deve ter 
igualmente em conta os critérios 
utilizados no contexto das negociações de 
adesão à União, nomeadamente os 
capítulos do acervo relativo ao sistema 
judiciário e aos direitos fundamentais, à 
justiça, à liberdade e à segurança, ao 
controlo financeiro e à fiscalidade, bem 
como as orientações utilizadas no 
contexto do Mecanismo de Cooperação e 
de Verificação para acompanhar os 
progressos de um Estado-Membro.
A Comissão será assistida por um painel 
de peritos independentes, que será criado 
por meio de um ato delegado.
A Comissão pode solicitar quaisquer 
informações adicionais que sejam 
necessárias à sua avaliação, tanto antes 
como depois de ter chegado a uma 
constatação.
O Estado-Membro em causa deve 
fornecer as informações necessárias e 
pode apresentar as suas observações num 
prazo fixado pela Comissão, que não pode 
ser inferior a um mês nem superior a três 
meses a contar da data de notificação da 
constatação. Nas suas observações, o 
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Estado-Membro pode propor a adoção de 
medidas corretivas.
A Comissão deve ter em consideração as 
informações recebidas e as observações 
apresentadas pelo Estado-Membro em 
causa, bem como a adequação das 
eventuais medidas corretivas propostas, 
ao decidir se deve ou não adotar uma 
decisão sobre quaisquer medidas referidas 
no n.º 5. A Comissão decide do 
seguimento a dar às informações 
recebidas dentro do prazo indicativo de 
um mês e, em todo o caso, num prazo 
razoável a contar da data de receção 
dessas informações.
Ao avaliar a proporcionalidade das 
medidas a aplicar, a Comissão deve ter em 
devida conta as informações e orientações 
referidas no presente número.
Se a Comissão considerar que existe uma 
deficiência generalizada no que diz 
respeito ao Estado de direito, deve adotar 
uma decisão sobre as medidas referidas 
no n.º 5, através de um ato de execução.
Ao mesmo tempo que adota a sua decisão, 
a Comissão apresenta simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
uma proposta de transferência para uma 
reserva orçamental de um montante 
equivalente ao valor das medidas 
adotadas.
Em derrogação do disposto no artigo 31.º, 
n.os 4 e 6, do Regulamento Financeiro, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
deliberam sobre a proposta de 
transferência no prazo de quatro semanas 
a contar da sua receção por ambas as 
instituições. A proposta de transferência é 
considerada aprovada, salvo se, no prazo 
de quatro semanas, o Parlamento 
Europeu, deliberando por maioria dos 
votos expressos, ou o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, a 
alterarem ou rejeitarem. Se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho alterarem a 
proposta de transferência, aplicar-se-á o 
artigo 31.º, n.º 8, do Regulamento 
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Financeiro.
A decisão referida no oitavo parágrafo 
entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho rejeitarem a 
proposta de transferência no prazo 
referido no décimo parágrafo.
7. O Estado-Membro em causa pode, a 
qualquer momento, apresentar à 
Comissão uma notificação formal, 
incluindo elementos de prova que 
demonstrem que a insuficiência 
generalizada no que diz respeito ao 
Estado de direito foi corrigida ou deixou 
de existir.
A pedido do Estado-Membro em causa ou 
por sua própria iniciativa, a Comissão 
deve avaliar a situação no 
Estado-Membro em causa dentro do prazo 
indicativo de um mês e, em todo o caso, 
num prazo razoável a contar da data de 
receção da notificação formal. Uma vez 
que as deficiências generalizadas no que 
diz respeito ao Estado de direito que 
foram o motivo da adoção das medidas 
referidas no n.º 5 deixem de existir, no 
todo ou em parte, a Comissão deve, sem 
demora, adotar uma decisão para levantar 
essas medidas no todo ou em parte. Ao 
mesmo tempo que adota a sua decisão, a 
Comissão apresenta simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta de levantamento, no todo ou em 
parte, da reserva orçamental referida no 
n.º 6. Aplica-se o procedimento 
estabelecido no n.º 5.

Or. en

Alteração 760
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
Artigo 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas que estabelecem uma ligação 

entre o mecanismo e a proteção do 
orçamento da União em caso de 

deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

1. Em caso de deficiências 
generalizadas no que respeita ao Estado 
de direito nos Estados-Membros, que 
afetem a boa gestão financeira ou a 
proteção dos interesses financeiros da 
União, na aceção do artigo 3.º do 
Regulamento [.../...] sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, a Comissão adota uma 
decisão por meio de um ato de execução a 
fim de:
a) Suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, do referido regulamento, ou;
b) Suspender os pagamentos ao 
abrigo do mecanismo.
A decisão de suspensão dos pagamentos 
referida no primeiro parágrafo é aplicável 
aos pedidos de pagamento apresentados 
após a data da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no primeiro parágrafo.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 4.º, n.º 3, do 
Regulamento [.../...] sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros.
2. Os interesses legítimos dos 
destinatários e beneficiários finais do 
mecanismo devem ser devidamente 
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salvaguardados em caso de suspensão do 
pagamento devido a deficiências 
generalizadas nos termos do n.º 1.
Ao adotar estas medidas, a Comissão deve 
ter em conta o seu impacto potencial nos 
destinatários e beneficiários finais.
Sempre que uma suspensão dos 
pagamentos afete os destinatários e 
beneficiários finais, a Comissão deve 
adotar as medidas necessárias para 
assumir a responsabilidade pela gestão 
dos fundos e continuar a efetuar os 
respetivos pagamentos.
Os destinatários e beneficiários finais 
devem ser devidamente informados sobre 
a situação das deficiências generalizadas 
pela autoridade nacional responsável. 
Além disso, devem receber informações, 
orientações e instrumentos de fácil 
utilização  adequados, nomeadamente 
através de um sítio ou de um portal na 
Internet, para continuarem a beneficiar 
dos fundos.
3. Em caso de avaliação positiva por 
parte da Comissão, nos termos do artigo 
6.º do Regulamento [.../...] sobre a 
proteção do orçamento da União em caso 
de deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, a Comissão adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos a que se refere o número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Or. en

Alteração 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas que estabelecem uma ligação 

entre o mecanismo e a proteção do 
orçamento da União em caso de 

deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

1. Em caso de deficiências 
generalizadas no que respeita ao Estado 
de direito nos Estados-Membros, que 
afetem a boa gestão financeira ou a 
proteção dos interesses financeiros da 
União, na aceção do artigo 3.º do 
Regulamento [.../...] sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, a Comissão adota uma 
decisão por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1.Em caso de suspensão dos 
pagamentos, é aplicável o artigo 4.º, n.º 3, 
do Regulamento [.../...] sobre a proteção 
do orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros.
2. Em caso de avaliação positiva por 
parte da Comissão, nos termos do artigo 
6.º do Regulamento [.../...] sobre a 
proteção do orçamento da União em caso 
de deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, a Comissão adota uma 
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decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos a que se refere o número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.
3. Sempre que o Semestre Europeu, 
em particular as recomendações 
específicas por país, identifique desafios 
que exigem reformas urgentes, mas se 
verifique que o Estado-Membro em causa 
utiliza o financiamento atribuído de 
forma inadequada, ou que a Comissão 
decidiu suspender esse financiamento 
devido à execução insatisfatória dos 
planos de recuperação e resiliência, ou 
em caso de deficiências no que diz 
respeito ao Estado de direito, devem 
continuar a beneficiar do mecanismo as 
ações à escala regional e local que 
contribuem para dar resposta a esses 
desafios.

Or. en

Alteração 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas que estabelecem uma ligação 

entre o mecanismo e a proteção do 
orçamento da União em caso de 

deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

1. Em caso de deficiências 
generalizadas no que respeita ao Estado 
de direito nos Estados-Membros, que 
afetem a boa gestão financeira ou a 
proteção dos interesses financeiros da 
União, na aceção do artigo 3.º do 
Regulamento [.../...] sobre a proteção do 
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orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, a Comissão adota uma 
decisão por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 
e 2 do referido regulamento, ou de 
suspender os pagamentos ao abrigo do 
mecanismo.
A decisão de suspensão dos pagamentos 
referida no primeiro parágrafo é aplicável 
aos pedidos de pagamento apresentados 
após a data da decisão de suspensão.
A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no primeiro parágrafo.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 4.º, n.º 3, do 
Regulamento [.../...] sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros.
2. Em caso de avaliação positiva por 
parte da Comissão, nos termos do artigo 
6.º do Regulamento [.../...] sobre a 
proteção do orçamento da União em caso 
de deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, a Comissão adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos a que se refere o número 
anterior.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Or. en

Alteração 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas que estabelecem uma ligação 

entre o mecanismo e a proteção do 
orçamento da União em caso de 

deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

1. Sem prejuízo das medidas 
indicadas no artigo 19.º, as medidas 
indicadas no Regulamento [.../...] sobre a 
proteção do orçamento da União em caso 
de deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros poderão aplicar-se ao 
apoio no âmbito do mecanismo.
2. A avaliação efetuada pela 
Comissão às explicações apresentadas 
pelos Estados-Membros sobre se se espera 
que as medidas previstas nos planos 
abordem as deficiências no que diz 
respeito aos valores consagrados no 
artigo 2.º do TUE, mencionada no 
artigo 16.º, deve ser tida explicitamente 
em conta no contexto de qualquer 
procedimento nos termos do Regulamento 
[.../....] sobre a proteção do orçamento da 
União em caso de deficiências 
generalizadas no que diz respeito ao 
Estado de direito.
3. Apenas devem ser elegíveis para 
apoio no âmbito do mecanismo os planos 
que obtenham a pontuação mais elevada 
na avaliação da Comissão mencionada no 
n.º 2.
4. A avaliação a que se refere o n.º 2 
deve ser tornada pública.

Or. en

Alteração 764
Markus Ferber, Esther de Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Ligação ao Semestre Europeu

Os fundos do Mecanismo de Recuperação 
e Resiliência só devem ser pagos se pelo 
menos 50 % das recomendações 
específicas por país dos três ciclos 
anteriores do Semestre Europeu tiverem 
sido concluídas de forma satisfatória ou 
se o Estado-Membro que apresenta o 
plano de recuperação e resiliência tiver 
assumido compromissos vinculativos de 
alcançar esse objetivo nos dois anos 
seguintes.

Or. en

Justificação

Devem ser definidos incentivos para um elevado nível de conformidade em relação às REP 
no Semestre Europeu.  Por conseguinte, é necessária uma ligação forte entre o financiamento 
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e a conformidade no âmbito do Semestre.

Alteração 765
José Gusmão

Proposta de regulamento
Capítulo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Financiamento do mecanismo
Artigo 9.º
Possíveis fontes de financiamento
1. O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência deve ser financiado por novos 
recursos próprios da UE, após aprovação 
no Parlamento Europeu e no Conselho. 
Os novos recursos próprios devem ser os 
definidos no acordo do Conselho, 
nomeadamente:
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a) Um imposto sobre as transações 
financeiras;
b) Um imposto sobre o carbono nas 
fronteiras, conforme referido por Ursula 
von der Leyen nas suas orientações 
políticas para a Comissão;
c) Um imposto digital, em conformidade 
com os debates em curso a nível da 
OCDE;
d) Um imposto sobre os plásticos.
Estes novos recursos próprios deverão ser 
aprovados no início de 2021 e deverão 
mobilizar os fundos necessários para 
reembolsar os montantes mobilizados pela 
Comissão nos mercados de capitais. O 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
não deve retirar fundos dos futuros 
orçamentos da UE.

Or. en

Alteração 766
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Contribuição financeira máxima

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, 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

Justificação

Não deve ser efetuada uma afetação geográfica.
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Alteração 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro e na percentagem de 
perda acumulada de PIB real observada 
durante o período 2020-2021, em 
comparação com 2019.

Durante o período 2021-2022, a 
contribuição financeira máxima é 
calculada utilizando a metodologia 
estabelecida no anexo I, com base na 
população, no inverso do PIB per capita e 
na taxa média de desemprego relativa de 
cada Estado-Membro nos anos 
2015-2019.
Durante o período 2023-2024, a 
contribuição financeira máxima é 
calculada utilizando a metodologia 
estabelecida no anexo I, com base na 
população, no inverso do PIB per capita, 
na perda acumulada de PIB real em 
percentagem e na média de desemprego 
observada durante o período 2020-2021, 
em comparação com 2019. O montante 
máximo da dotação final será calculado 
até 30 de junho de 2022.

Or. en

Alteração 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro e na perda acumulada de 
PIB real observada durante o período de 
2020-2021, em comparação com 2019.

Durante o período 2021-2022, a 
contribuição financeira máxima é 
calculada utilizando a metodologia 
estabelecida no anexo I, com base na 
população, no inverso do PIB per capita e 
na taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro nos anos 2015-2019.
Durante o período 2023-2024, a 
contribuição financeira máxima é 
calculada utilizando a metodologia 
estabelecida no anexo I, com base na 
população, no inverso do PIB per capita, 
na taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro nos anos 2015-2019 e na 
perda acumulada de PIB real observada 
durante o período 2020-2021, em 
comparação com 2019, e será calculada 
até 30 de junho de 2022.

Or. en

Alteração 769
Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro do 
seguinte modo:
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artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

1. a) Para 70 % do montante com base na 
população, no inverso do produto interno 
bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro, conforme estabelecido 
na metodologia prevista no anexo I.

b) Para os restantes 30 % do montante, 
com base na população, no inverso do 
PIB per capita e, em proporção igual, na 
variação no PIB real em 2020. A variação 
deve basear-se nas previsões da Comissão 
do outono de 2020.
2. O cálculo da contribuição financeira 
máxima nos termos do n.º 1, alínea b), 
deve ser atualizado até 30 de junho de 
2022 para cada Estado-Membro 
relativamente ao ano de 2023 para a 
atribuição de 30 % do montante, 
substituindo os dados das previsões da 
Comissão do outono de 2020 pelos 
resultados efetivos com base na 
população, no inverso do PIB per capita, 
na variação no PIB real em 2020 e na 
variação agregada no PIB real no período 
2020-2021.

Or. en

Alteração 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
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base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

base na população, no impacto negativo da 
COVID-19 no produto interno bruto (PIB) 
per capita medido desde o aparecimento 
da COVID-19 na UE e no aumento da 
taxa de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro desde o aparecimento da 
COVID-19 nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 771
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita, na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro, na perda de PIB real 
observada durante 2020 e na perda 
acumulada de PIB real observada durante 
o período 2020-2021.

Or. en

Alteração 772
Engin Eroglu

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa 
de desemprego relativa de cada 

Para a atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), este é calculado 
a partir do nível relativo de indicadores 
relacionados com o coronavírus, tais 
como o número de casos, o número de 
óbitos e as tendências em matéria de PIB 
e de desemprego a partir de fevereiro 



PE657.420v01-00 144/290 AM\1213689PT.docx

PT

Estado-Membro. de 2020.
Or. de

Alteração 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita e na taxa de 
desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para a 
atribuição do montante referido no 
artigo 5.º, n.º 1, alínea a), utilizando a 
metodologia estabelecida no anexo I, com 
base na população, no inverso do produto 
interno bruto (PIB) per capita, na perda de 
PIB real observada durante 2020 e na taxa 
de desemprego relativa de cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Atribuição da contribuição financeira (Não se aplica à versão portuguesa.)
Or. en

Alteração 775
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
334 950 000 000 EUR referido no artigo 

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição dois terços do 
montante referido no artigo 5.º, n.º 1, alínea 
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5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

a) para pedidos apresentados pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
os artigos 14.º a 18.º do capítulo III do 
presente regulamento e um terço para 
procedimentos de adjudicação de 
contratos em conformidade com os 
artigos 18.º-A e 18.º-B.

Or. en

Alteração 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
334 950 000 000 EUR referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2024, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
334 950 000 000 EUR referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
334 950 000 000 EUR referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
200 000 000 000 EUR referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

Or. en
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Alteração 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
334 950 000 000 EUR referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
337 968 000 000 EUR referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 779
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante um período que termina 
em 31 de dezembro de 2022, a Comissão 
disponibiliza para atribuição o montante de 
334 950 000 000 EUR referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode apresentar pedidos até ao limite da 
sua contribuição financeira máxima, 
referida no artigo 10.º, para executar os 
seus planos de recuperação e resiliência.

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
Comissão disponibiliza para atribuição o 
montante referido no artigo 5.º, n.º 1, alínea 
a). Cada Estado-Membro pode apresentar 
pedidos até ao limite da sua contribuição 
financeira máxima, referida no artigo 10.º, 
para executar os seus planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 780
Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem cofinanciar 
pelo menos 25 % dos custos de 
investimento totais estimados do pacote a 
que se refere o artigo 5.º, n.º 1, alínea a).

Or. en

Alteração 781
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
cofinanciar todas as despesas no âmbito 
deste mecanismo a uma taxa de 20 %.

Or. en

Justificação

Para garantir que escolhem verdadeiras prioridades políticas para o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, os Estados-Membros têm de ter uma participação financeira 
ativa.

Alteração 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 

Suprimido
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convite, o montante disponível para 
atribuição. Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 783
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição. Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

Suprimido

Or. en

Alteração 784
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 

Suprimido
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dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição. Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

Or. en

Justificação

Para terem um impacto máximo no apoio à retoma económica, os fundos do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ser gastos o mais rapidamente possível.

Alteração 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição. Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão deve convidar os 
Estados-Membros a atualizarem os seus 
planos de recuperação e resiliência, em 
conformidade com os requisitos e os 
objetivos estabelecidos nos artigos 4.º, 
4.º-A e 14.º do presente regulamento para 
efeitos de afetação de recursos financeiros 
adicionais.
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plano de recuperação e resiliência.
Or. en

Alteração 786
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição. Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição. Pelo menos 80 % desses fundos 
devem apoiar ações no domínio do clima, 
da biodiversidade e do ambiente, a fim de 
assegurar a coerência com o Pacto 
Ecológico Europeu e com o Acordo de 
Paris sobre o clima. Cada Estado-Membro 
pode propor receber até um montante 
máximo correspondente à sua quota-parte 
do montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, a Comissão pode 
organizar convites, caso estejam 
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Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição. Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

disponíveis recursos financeiros. Para o 
efeito, a Comissão adota e publica um 
calendário indicativo dos convites a 
organizar nesse período, indicando, 
aquando de cada convite, o montante 
disponível para atribuição. Cada 
Estado-Membro pode propor receber até 
um montante máximo correspondente à sua 
quota-parte do montante disponível para 
atribuição referido no anexo I, a fim de 
executar o plano de recuperação e 
resiliência.

Or. en

Alteração 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2024, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição. Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

2. Durante um período com início 
após 31 de dezembro de 2020 e até 31 de 
dezembro de 2026, se estiverem 
disponíveis recursos financeiros, a 
Comissão pode organizar convites, em 
conformidade com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos convites a organizar nesse 
período, indicando, aquando de cada 
convite, o montante disponível para 
atribuição. Cada Estado-Membro pode 
propor receber até um montante máximo 
correspondente à sua quota-parte do 
montante disponível para atribuição 
referido no anexo I, a fim de executar o 
plano de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 789
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer dotação não executada 
ou cuja autorização seja anulada até ao 
final de 2024 deve ser transferida para o 
Quadro Financeiro Plurianual, a fim de 
reforçar os programas da UE em regime 
de gestão direta que apoiem o Pacto 
Ecológico Europeu e a Agenda Digital, 
bem como o Horizonte Europa, o Europa 
Digital e o Erasmus+.

Or. en

Alteração 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Pré-financiamento

1. Em 2021, sob reserva da assunção, 
pela Comissão, do compromisso jurídico 
mencionado no artigo 19.º, n.º 1, e 
quando solicitado por um Estado-Membro 
em conjunto com a apresentação do plano 
de recuperação e resiliência, a Comissão 
deve efetuar um pagamento de 
pré-financiamento de valor até 20 % do 
compromisso jurídico sob a forma de 
apoio não reembolsável e, se aplicável e a 
pedido dos Estados-Membros elegíveis, 
até 10 % do apoio sob a forma de 
empréstimo conforme previsto no 
artigo 19.º Em derrogação do artigo 116.º, 
n.º 1, do Regulamento Financeiro, a 
Comissão deve efetuar o pagamento 
correspondente no prazo de dois meses 
após a assunção, pela Comissão, do 
compromisso jurídico mencionado no 
artigo 19.º.
2. Nos casos de pré-financiamento 
previstos no n.º 1, as contribuições 
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financeiras devem ser ajustadas 
proporcionalmente.
3. Os países que participem em 
atividades da Procuradoria Europeia 
devem, mediante pedido, ser elegíveis para 
receber um pré-financiamento adicional 
de 5 % do compromisso jurídico sob a 
forma de apoio não reembolsável.

Or. en

Alteração 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa um empréstimo não renovável para 
apoiar a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

1. A pedido de um Estado-Membro, a 
Comissão pode conceder ao 
Estado-Membro em causa apoio sob a 
forma de empréstimos para a execução do 
seu plano de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

1. Até 31 de dezembro de 2026, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

1. Até 31 de dezembro de 2023, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 795
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

1. Até 31 de dezembro de 2022, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

Or. en
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Justificação

Para terem um impacto máximo no apoio à retoma económica, os fundos do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ser gastos o mais cedo possível.

Alteração 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, a menos que seja 
garantido pela necessidade de compensar 
uma redução dos montantes afetados em 
conformidade com o artigo 10.º, o pedido 
deve ser acompanhado de um plano 
revisto, incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

Or. en

Alteração 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação 
e resiliência referido no artigo 15.º, ou 
num momento diferente, até 31 de agosto 
de 2024. Neste último caso, o pedido deve 
ser acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação dos planos anuais de 
recuperação e resiliência ou da respetiva 
atualização, conforme referido no 
artigo 15.º.

Or. en
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Alteração 798
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024.

Or. en

Alteração 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo metas e objetivos intermédios 
adicionais e claros.

Or. en

Alteração 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2026. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

Or. en

Alteração 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2023. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

Or. en

Alteração 802
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 



PE657.420v01-00 158/290 AM\1213689PT.docx

PT

2024. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

2022. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

Or. en

Justificação

Para terem um impacto máximo no apoio à retoma económica, os fundos do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ser antecipados.

Alteração 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As razões do apoio sob a forma de 
empréstimos, justificadas pelas 
necessidades financeiras mais elevadas 
associadas a reformas e investimentos 
adicionais;

a) As razões do apoio sob a forma de 
empréstimos, justificadas pelas 
necessidades financeiras mais elevadas 
associadas a investimentos adicionais e, em 
particular, com base nas necessidades de 
financiamento relacionadas com 
investimentos equilibrados em termos de 
género e sustentáveis produtivos e 
públicos em infraestruturas, compatíveis 
com os objetivos mencionados no 
artigo 4.º;

Or. en

Alteração 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As razões do apoio sob a forma de 
empréstimos, justificadas pelas 
necessidades financeiras mais elevadas 
associadas a reformas e investimentos 
adicionais;

a) As razões do apoio sob a forma de 
empréstimos, justificadas pelas 
necessidades financeiras mais elevadas 
associadas a reformas promotoras do 
crescimento e investimentos sustentáveis 
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adicionais;
Or. en

Alteração 805
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As razões do apoio sob a forma de 
empréstimos, justificadas pelas 
necessidades financeiras mais elevadas 
associadas a reformas e investimentos 
adicionais;

a) As razões do apoio sob a forma de 
empréstimos, justificadas pelas 
necessidades financeiras mais elevadas 
associadas a reformas e investimentos;

Or. en

Alteração 806
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As reformas e os investimentos 
adicionais, em conformidade com o artigo 
15.º;

b) Se aplicável, as reformas e os 
investimentos adicionais para os quais o 
empréstimo é total ou parcialmente 
solicitado, em conformidade com o artigo 
15.º;

Or. en

Alteração 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As reformas e os investimentos 
adicionais, em conformidade com o artigo 

b) As reformas promotoras do 
crescimento e os investimentos 
sustentáveis adicionais, em conformidade 
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15.º; com o artigo 15.º;
Or. en

Alteração 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As reformas e os investimentos 
adicionais, em conformidade com o artigo 
15.º;

b) Os investimentos adicionais, em 
conformidade com o artigo 15.º;

Or. en

Alteração 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Informações sobre o modo como o 
pedido de empréstimo se enquadra no 
planeamento financeiro global do 
Estado-Membro e sobre o modo como se 
enquadra no objetivo geral de políticas 
orçamentais sólidas, em conformidade 
com o quadro de governação económica 
da União;

Or. en

Justificação

Devem ser facultadas informações que permitam avaliar se a concessão do empréstimo 
poderá prejudicar a sustentabilidade da dívida a longo prazo.

Alteração 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – alínea c-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma probabilidade, avaliada de 
forma independente, de fracasso na 
execução das reformas propostas;

Or. en

Justificação

O Conselho e a Comissão têm de avaliar a probabilidade de fracasso quando decidem quanto 
à concessão do apoio financeiro, de modo a avaliarem corretamente este risco.

Alteração 811
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso o pedido de empréstimo seja 
apresentado num momento diferente da 
apresentação de um plano de recuperação 
e resiliência e diga respeito a reformas e 
investimentos adicionais, esse pedido deve 
ser acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes.

Or. en

Alteração 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à sua quota-parte do 
montante referido no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea b), calculada utilizando a 
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contribuição financeira máxima referida 
no artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro 
não deve exceder 4,7 % do seu 
rendimento nacional bruto.

metodologia prevista no anexo I.

Or. en

Alteração 813
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 4,7 % do seu rendimento 
nacional bruto.

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 6,8% do seu rendimento 
nacional bruto.

Or. en

Alteração 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
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deve exceder 4,7 % do seu rendimento 
nacional bruto.

deve exceder 6,8% do seu rendimento 
nacional bruto.

Or. en

Alteração 815
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 4,7 % do seu rendimento 
nacional bruto.

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 2,0 % do seu rendimento 
nacional bruto.

Or. en

Alteração 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em derrogação do n.º 4, sob 
reserva da disponibilidade de recursos e 
em circunstâncias excecionais, o 
montante do apoio sob a forma de 
empréstimos pode ser aumentado.

Suprimido

Or. en

Alteração 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Em derrogação do n.º 4, sob reserva 
da disponibilidade de recursos e em 
circunstâncias excecionais, o montante do 
apoio sob a forma de empréstimos pode ser 
aumentado.

5. Em derrogação do n.º 4, sob reserva 
da disponibilidade de recursos e em 
circunstâncias excecionais, ou se, como 
resultado do cálculo mencionado no 
artigo 10.º, o montante afetado para a 
execução do plano acabar por ser inferior 
ao montante especificado na decisão 
mencionada no artigo 17.º, n.º 1, o 
montante do apoio sob a forma de 
empréstimos pode ser aumentado.

Or. en

Alteração 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão toma uma decisão 
sobre o pedido de apoio sob a forma de 
empréstimos em conformidade com o 
artigo 17.º. Se for caso disso, o plano de 
recuperação e resiliência é alterado em 
conformidade.

7. A Comissão apresenta uma 
proposta sobre o pedido de apoio sob a 
forma de empréstimos ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho em conformidade 
com o artigo 17.º. Se for caso disso, o 
plano de recuperação e resiliência é 
alterado em conformidade.

Or. en

Alteração 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas e aos investimentos 
adicionais; e

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas promotoras do 
crescimento e aos investimentos 
sustentáveis adicionais; e

Or. en



AM\1213689PT.docx 165/290 PE657.420v01-00

PT

Alteração 820
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas e aos investimentos 
adicionais; e

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas e aos investimentos 
para os quais o empréstimo foi solicitado; 
e

Or. en

Alteração 821
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas e aos investimentos 
adicionais; e

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação aos planos de transição, às 
reformas e aos investimentos adicionais; e

Or. en

Alteração 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas e aos investimentos 

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às medidas relativas às reformas e 
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adicionais; e aos investimentos adicionais; e
Or. en

Alteração 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As reformas e os investimentos 
adicionais cumprem os critérios 
estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3.

b) As reformas promotoras do 
crescimento e os investimentos 
sustentáveis adicionais cumprem os 
critérios estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 824
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As reformas e os investimentos 
adicionais cumprem os critérios 
estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3.

b) As reformas e os investimentos 
para os quais o empréstimo foi solicitado 
cumprem os critérios estabelecidos no 
artigo 16.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As reformas e os investimentos 
adicionais cumprem os critérios 
estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3.

b) As medidas adicionais relativas às 
reformas e aos investimentos cumprem os 
critérios estabelecidos no artigo 16.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A probabilidade de o 
Estado-Membro não cumprir os critérios 
para a obtenção do empréstimo;

Or. en

Justificação

O Conselho e a Comissão têm de avaliar a probabilidade de fracasso quando decidem quanto 
à concessão do apoio financeiro, de modo a avaliarem corretamente este risco.

Alteração 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O montante do empréstimo em 
euros;

a) O montante do empréstimo em 
euros, incluindo, se aplicável, o montante 
do apoio sob a forma de empréstimos 
pré-financiado em conformidade com o 
artigo 11.º-A;

Or. en

Alteração 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O prazo de vencimento médio; o 
artigo 220.º, n.º 2, do Regulamento 

b) O prazo de vencimento médio;
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Financeiro não é aplicável a este prazo de 
vencimento;

Or. en

Alteração 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O número máximo de parcelas e o 
calendário de reembolso;

d) O número máximo de parcelas e 
um calendário de reembolso claro, exato e 
vinculativo;

Or. en

Alteração 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os outros elementos necessários 
para a execução do apoio sob a forma de 
empréstimos em relação às reformas e aos 
projetos de investimento em causa, em 
conformidade com a decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 2.

e) Os outros elementos necessários 
para a execução do apoio sob a forma de 
empréstimos em relação às reformas 
promotoras do crescimento e aos projetos 
de investimento sustentáveis em causa, em 
conformidade com a decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 



AM\1213689PT.docx 169/290 PE657.420v01-00

PT

agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

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, pelo menos 40 % do montante de 
cada plano de recuperação e resiliência 
devem contribuir para integrar as ações 
climáticas e de proteção da biodiversidade 
e os objetivos de sustentabilidade 
ambiental, ao passo que o plano de 
recuperação e resiliência integral deve 
respeitar o princípio de «não causar 
prejuízo significativo» para os objetivos 
sociais ou de sustentabilidade ambiental. 
A Comissão deve adotar a metodologia 
pertinente, por meio de um ato delegado e 
utilizando corretamente os critérios 
definidos pela taxonomia da UE, para 
ajudar os Estados-Membros a cumprir 
este requisito.

Or. en

Alteração 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
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anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente. 
Os planos devem ser elaborados em 
estreita cooperação com as partes 
interessadas nacionais e regionais, 
designadamente os órgãos de poder local, 
os parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e representantes do setor 
privado.

Or. en

Alteração 833
Clara Ponsatí Obiols

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros devem debater e 
chegar a acordo quanto a estes planos 
juntamente com as administrações 
regionais e locais. Estes planos devem 
definir a agenda de reformas e de 
investimento do Estado-Membro em causa 
para os quatro anos seguintes. Os planos de 
recuperação e resiliência elegíveis para 
financiamento ao abrigo do presente 
instrumento devem incluir medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público por meio de um 
pacote coerente.

Or. en

Alteração 834
Isabel Benjumea Benjumea
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente, 
que deverá incluir objetivos anuais, bem 
como um sistema de indicadores e de 
avaliação da execução.

Or. en

Alteração 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes, prevendo a possibilidade 
de os Estados-Membros atualizarem os 
planos em conformidade com o 
artigo 18.º. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente mecanismo devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

Or. en
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Alteração 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação 
e resiliência elegíveis para financiamento 
ao abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais anuais de 
recuperação e resiliência. Os planos 
elegíveis para financiamento ao abrigo do 
presente instrumento devem incluir 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público por meio 
de pacotes coerentes.

Or. en

Alteração 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente, 
mobilizando simultaneamente o 
investimento privado.

Or. en
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Alteração 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. O programa de reformas 
deve prever um pacote de reformas 
abrangente. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

Or. en

Alteração 839
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação, 
resiliência e transição. Estes planos devem 
definir a agenda de reformas e de 
investimento na transição ecológica do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação, 
transição e resiliência elegíveis para 
financiamento ao abrigo do presente 
instrumento devem incluir medidas para a 
execução de reformas para uma transição 
sustentável e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

Or. en
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Alteração 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas promotoras do crescimento e de 
projetos de investimento público 
sustentáveis por meio de um pacote 
coerente.

Or. en

Alteração 841
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para o período 
subsequente máximo de quatro anos. Os 
planos de recuperação e resiliência 
elegíveis para financiamento ao abrigo do 
presente instrumento devem incluir 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público por meio 
de um pacote coerente.
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Or. en

Alteração 842
Marek Belka

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento por 
meio de um pacote coerente.

Or. en

Alteração 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa até 31 de 
dezembro de 2024. Os planos de 
recuperação e resiliência elegíveis para 
financiamento ao abrigo do presente 
instrumento devem incluir medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público por meio de um 
pacote coerente.

Or. en
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Alteração 844
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público por meio de um pacote coerente.

1. Para atingir os objetivos previstos 
no artigo 4.º, os Estados-Membros devem 
preparar planos nacionais de recuperação e 
resiliência. Estes planos devem definir a 
agenda de reformas e de investimento do 
Estado-Membro em causa para os quatro 
anos seguintes. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento ao 
abrigo do presente instrumento devem 
incluir medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento por 
meio de um pacote coerente.

Or. en

Alteração 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada plano de recuperação e 
resiliência deve estar sujeito aos seguintes 
requisitos horizontais:
– Os planos de recuperação e resiliência 
devem ser coerentes com os princípios da 
Estratégia da UE para a Igualdade de 
Género 2020-2025 e devem incluir 
ações-chave para alcançar a igualdade de 
género, combinadas com medidas para a 
integração da perspetiva de género.
– O plano de recuperação e resiliência 
deve gerar valor acrescentado europeu.
– Refletindo o Pacto Ecológico Europeu 
enquanto estratégia de crescimento 
sustentável da Europa e a tradução dos 
compromissos da União em aplicar o 
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Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, pelo menos 37 % do montante de 
cada plano de recuperação e resiliência 
devem contribuir para integrar as ações 
climáticas. Pelo menos 20 % do montante 
utilizado para integrar as ações climáticas 
devem ser utilizados no pilar da transição 
ecológica, contribuindo para a transição 
rumo aos mais recentes objetivos 
climáticos da União para 2030 e 
cumprindo o objetivo da neutralidade 
climática da UE até 2050.
– Refletindo as prioridades da Agenda 
Digital e a necessidade de concretizar um 
mercado único digital que aumente a 
competitividade da União a nível mundial 
e também ajude a tornar a União mais 
resiliente, mais inovadora e mais 
autónoma de um ponto de vista 
estratégico, pelo menos 20 % do montante 
de cada plano de recuperação e 
resiliência devem contribuir para investir 
em tecnologias, infraestruturas e 
processos digitais.
– Refletindo o caráter orientado para o 
futuro do instrumento de recuperação 
Next Generation EU e reconhecendo a 
importância da Agenda de Competências 
Digitais, da Garantia para a Infância e da 
Garantia para a Juventude para impedir 
que os jovens de hoje se tornem uma 
«geração do confinamento», pelo menos 
20 % do montante de cada plano de 
recuperação e resiliência 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 não devem ser contrários aos 
interesses estratégicos e económicos da 
UE. A este respeito, não deve ser 
concedido apoio a projetos que façam 
parte dos planos de investimento 
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estratégico de países terceiros.
– O financiamento dos planos não deve 
substituir as despesas orçamentais 
nacionais recorrentes e deve respeitar o 
princípio da adicionalidade do 
financiamento da UE.

Or. en

Alteração 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis para financiamento 
ao abrigo do presente instrumento devem 
afetar pelo menos 75 % do montante não 
reembolsável da contribuição financeira 
máxima nacional mencionada no 
artigo 5.º, n.os 1-A e 10, medida como um 
custo agregado, a medidas de 
investimento e de reforma que respondam 
aos desafios dos três domínios de 
intervenção prioritários europeus 
referidos no artigo 3.º.
Na elaboração dos planos nacionais, 
cumprindo a dotação global mínima de 
75 %, os Estados-Membros devem afetar 
pelo menos 20 % da parte não 
reembolsável da sua contribuição 
financeira máxima, medida em termos de 
custos, a cada um dos três domínios de 
intervenção prioritários europeus 
mencionados no artigo 3.º, podendo afetar 
os restantes 15 % de forma flexível entre 
estes três domínios. Para facilitar a 
elaboração dos planos nacionais, o 
anexo III-A do presente regulamento 
contém orientações não vinculativas 
relativas às medidas de reforma e de 
investimento compatíveis com estes três 
domínios prioritários europeus.

Or. en
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Alteração 847
Luděk Niedermayer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Refletindo a escassez de TIC no 
domínio da educação escolar durante a 
pandemia, a promoção acelerada da 
aprendizagem eletrónica, à distância e 
baseada em projetos, sobretudo no ensino 
básico e secundário, em toda a UE. Deste 
modo, será possível não só acelerar a 
competitividade da economia da UE, mas 
também dotar os estudantes das 
competências necessárias na economia 
atual e futura. Tal aumentará a 
resiliência das escolas em caso de 
pandemias futuras, reduzindo 
simultaneamente os danos causados por 
esses acontecimentos nas gerações mais 
jovens.

Or. en

Alteração 848
Angelika Winzig

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fundos do mecanismo também 
devem servir para aumentar as dotações 
para os instrumentos financeiros 
nacionais já existentes, que podem fazer 
parte dos planos de recuperação e 
resiliência, permitindo uma utilização 
mais célere dos fundos e um impacto 
rápido no terreno.

Or. en
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Alteração 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo não deve apoiar 
medidas que prejudiquem qualquer um 
dos objetivos ambientais enumerados no 
Regulamento (UE) 2020/852, em 
conformidade com o artigo 17.º do mesmo 
regulamento.

Or. en

Alteração 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Refletindo o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais enquanto estratégia 
europeia para o progresso social, pelo 
menos 30 % do montante de cada plano 
de recuperação e resiliência devem 
contribuir para a coesão social e 
territorial, incluindo a execução dos 
objetivos do Pilar. Nenhuma das reformas 
e investimentos apoiados pelo Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência deve ser 
incompatível com a execução do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. A Comissão 
adota a metodologia adequada, por meio 
de um ato delegado, para ajudar os 
Estados-Membros a cumprir estes 
requisitos. 

Or. en

Alteração 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As medidas de investimento e de 
reforma planeadas após 1 de fevereiro 
de 2020 relacionadas com as 
consequências económicas e sociais da 
pandemia de COVID-19 devem ser 
elegíveis para apoio pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, desde que 
respeitem os requisitos previstos no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser compatíveis com um 
percurso para limitar o aumento da 
temperatura mundial a 1,5 ºC acima dos 
níveis pré-industriais e com os objetivos 
climáticos e ambientais da União. Pelo 
menos 40 % do custo total estimado de 
todos os planos de recuperação e 
resiliência devem ser afetados a atividades 
que contribuam substancialmente para a 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas ou a adaptação às mesmas, nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º do 
Regulamento (UE) 2020/852. Pelo menos 
10 % do custo total estimado de todos os 
planos de recuperação e resiliência 
devem, além disso, ser afetados a 
atividades que contribuam 
substancialmente para qualquer um dos 
outros objetivos ambientais previstos no 
referido regulamento. A Comissão deve 
adotar um ato delegado, em conformidade 
com o artigo 25.º-A, para especificar a 
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metodologia e a apresentação de 
relatórios em conformidade para ajudar 
os Estados-Membros a cumprir os 
requisitos do presente número e a 
acompanhar a conformidade com estes 
requisitos.
Todos os fundos afetados ao domínio de 
intervenção da transição ecológica devem 
apoiar atividades económicas que se 
qualifiquem como ambientalmente 
sustentáveis em conformidade com o 
artigo 3.º do Regulamento (UE) 2020/852.

Or. en

Alteração 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. O mecanismo só deve apoiar 
atividades que não prejudiquem 
significativamente um ou mais dos 
objetivos ambientais mencionados no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) 2020/852 
nos termos do disposto no artigo 17.º 
desse regulamento e que sejam levadas a 
cabo em conformidade com as 
«salvaguardas mínimas» nos termos do 
artigo 18.º do Regulamento (UE) 
2020/852, e não devem apoiar atividades 
ou incluir investimentos que levem a uma 
dependência dos ativos suscetível de 
comprometer a consecução dos objetivos 
climáticos e ambientais da União. Mais 
concretamente, não deve incluir 
investimentos relacionados com:
a) A desativação, a exploração, a 
adaptação ou o prolongamento da vida 
útil de centrais nucleares ou a gestão ou o 
armazenamento de resíduos nucleares;
b) A exploração, a produção, a 
transformação, a distribuição, o 
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armazenamento ou a combustão de 
combustíveis fósseis;
c) A eliminação de resíduos em aterro;
d) Instalações para a combustão de 
resíduos;
e) Infraestruturas aeroportuárias, exceto 
para as regiões ultraperiféricas;
f) Veículos equipados com motor de 
combustão interna.

Or. en

Alteração 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. A Comissão pode adotar um ato 
delegado em conformidade com o 
artigo 25.º-A para completar a lista 
mencionada no n.º [1-D]. 

Or. en

Alteração 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. Sem prejuízo dos requisitos em 
matéria de afetação mencionados no 
presente artigo, os Estados-Membros 
devem assegurar a afetação baseada nas 
necessidades dos fundos recebidos do 
mecanismo entre os municípios e as 
administrações locais e devem afetar pelo 
menos 10 % da sua contribuição 
financeira máxima, mencionada no 
artigo 10.º, a municípios e administrações 
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locais, devendo conceder acesso direto a 
estes recursos. A Comissão deve adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 25.º-A para especificar as 
modalidades a adotar pelos 
Estados-Membros para a afetação de 
recursos do mecanismo aos municípios e 
às administrações locais.

Or. en

Alteração 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-G. Os planos elegíveis devem 
basear-se numa avaliação do impacto de 
género das medidas planeadas, em 
conformidade com os objetivos delineados 
na Estratégia para a Igualdade de 
Género, e devem ter em conta os seus 
resultados para abordar eficazmente o 
impacto negativo da crise na igualdade de 
género, nomeadamente garantindo a 
criação de postos de trabalho de alta 
qualidade para as mulheres, a redução 
das disparidades salariais entre homens e 
mulheres e o acesso das empresárias ao 
crédito;

Or. en

Alteração 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 

Suprimido
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pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.
__________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.
22 […]

Or. en

Alteração 858
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para os objetivos climáticos e 
ambientais da UE, nomeadamente a 
transição para a consecução dos objetivos 
climáticos da União para 2030 e para o 
cumprimento do objetivo da neutralidade 
climática da UE até 2050 em 
conformidade com o Regulamento 
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planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

XXXX/XX (Lei Europeia do Clima) e a 
transição digital, ou deles resultantes. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União. Para assegurar que os 
planos de recuperação e resiliência 
contribuem para o alcance da 
neutralidade climática até 2050 no 
Estado-Membro, pelo menos 40 % do 
montante de cada plano de recuperação e 
resiliência deve contribuir para a 
integração das ações climáticas e o 
alcance de um objetivo de 10 % de 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 859
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
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Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para os objetivos climáticos e 
ambientais da UE, nomeadamente a 
transição para a consecução dos objetivos 
climáticos da União para 2030 e para o 
cumprimento do objetivo da neutralidade 
climática da UE até 2050 em 
conformidade com o Regulamento 
XXXX/XX (Lei Europeia do Clima) e a 
transição digital, ou deles resultantes. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União. Para assegurar que os 
planos de recuperação e resiliência 
contribuem para o alcance da 
neutralidade climática até 2050 no 
Estado-Membro, pelo menos 37% do 
montante de cada plano de recuperação e 
resiliência deve contribuir para a 
integração das ações climáticas e o 
alcance de um objetivo de 10% de 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu apelou, na sua Resolução 2020/2732(RSP), a um objetivo 
juridicamente vinculativo de 30 % para as despesas relacionadas com o clima e um objetivo 
de 10 % para as despesas relacionadas com a biodiversidade. O Parlamento Europeu deve, 
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por motivos de coerência, solicitar uma despesa relacionada com o clima >37 % (em 
conformidade com a ficha de avaliação n.º 84 da Comissão sobre a integração do clima, de 
27.8.2020) para alcançar o objetivo de 30 % de despesas relacionadas com o clima decidido 
pelo Conselho Europeu para o QFP e o Next Generation EU e de 10 % de despesas 
relacionadas com a biodiversidade no Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Esta 
abordagem prevê uma dupla contagem: a consecução do objetivo em matéria de 
biodiversidade pode ser facilitada pela despesa relacionada com o clima.

Alteração 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en
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Alteração 861
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
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. 
Devem igualmente ter em consideração os 
setores e os domínios de intervenção que 
recebem normalmente pouca atenção no 
contexto do Semestre Europeu, mas que 
estão a sofrer consideravelmente devido à 
pandemia, como a educação e a cultura. 
Por conseguinte, casa plano de 
recuperação e resiliência nacional deve 
dedicar pelo menos 2 % do orçamento 
global aos setores culturais e criativos. 
Além disso, 10 % devem ser dedicados a 
investimentos em educação inclusiva e de 
qualidade. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
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Ação Climática. Ação Climática.
22 […] 22 […]

Or. en

Alteração 862
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição e os 
pertinentes para o reforço da autonomia 
estratégica da UE. Os planos de 
recuperação e resiliência devem também 
ser coerentes com as informações incluídas 
pelos Estados-Membros nos programas 
nacionais de reformas no âmbito do 
Semestre Europeu, nos seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22, nos planos de implementação da 
Garantia para a Juventude e nos acordos 
de parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União. Além disso, os 
planos de recuperação e resiliência estão 
em conformidade com o princípio do 
valor acrescentado europeu e devem 
permitir investimentos em projetos, 
tecnologias e infraestruturas orientados 
para o futuro, a fim de garantir a 
resiliência e a competitividade a longo 
prazo da UE.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
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de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. fr

Alteração 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com as 
informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 864
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
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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, Elżbieta Kruk

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. 
Devem igualmente ter em consideração os 
setores e os domínios de intervenção que 
recebem normalmente pouca atenção no 
contexto do Semestre Europeu, mas que 
estão a sofrer consideravelmente devido à 
pandemia, como a cultura e a educação. 
Por conseguinte, casa plano de 
recuperação e resiliência nacional deve 
dedicar pelo menos 2 % do orçamento 
global aos setores e às indústrias culturais 
e criativas. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en
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Alteração 865
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
relacionados com o Pacto de Estabilidade 
e Crescimento e o procedimento relativo 
aos desequilíbrios macroeconómicos.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir para a 
autonomia estratégica da União e para a 
execução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e devem ser coerentes com os mais 
recentes desafios e prioridades específicos 
por país pertinentes, identificados no 
contexto do último Semestre Europeu, bem 
como com os desafios e prioridades 
identificados na mais recente 
recomendação do Conselho sobre as 
políticas económicas da área do euro para 
os Estados-Membros cuja moeda seja o 
euro, em especial os pertinentes para a 
transição ecológica e digital ou resultantes 
dessa transição e os pertinentes para a 
execução do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União. Os planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
elaborados na sequência de uma consulta 
adequada dos órgãos de poder local e 
regional e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e a 
sociedade civil, em conformidade com o 
Código de Conduta Europeu sobre 
Parcerias.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu de 2020, no que diz 
respeito às recomendações pertinentes 
diretamente relacionadas com os 
domínios de intervenção prioritários 
europeus definidos no artigo 3.º. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, bem como 
nos seus planos nacionais em matéria de 
energia e clima e respetivas atualizações ao 
abrigo do Regulamento (UE) 2018/199921, 
na Estratégia da UE para a Igualdade de 
Género 2020-2025, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União. Os planos de 
recuperação e resiliência também devem 
ser coerentes com o dever de respeitar e 
promover os valores consagrados no 
artigo 2.º do TUE.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 869
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ter como prioridade e 
ser coerentes com os desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, em especial os pertinentes para a 
transição ecológica e digital e para a 
transição para uma economia dos 
cuidados resiliente ou resultantes dessa 
transição. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e noutros 
objetivos ambientais, nas respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União. Os planos de 
recuperação e resiliência devem 
igualmente ser coerentes com as 
estratégias nacionais para a igualdade de 
género.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com as 
prioridades identificadas no contexto do 
Semestre Europeu, em especial as 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição, as 
promotoras da criação de postos de 
trabalho, do crescimento sustentável e da 
coesão social, económica e territorial, 
bem como as identificadas nas 
orientações estratégicas debatidas pelo 
Conselho e pelo Parlamento Europeu. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 871
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir para a 
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desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

autonomia estratégica da União, para a 
competitividade da União e para a 
execução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
unidas e devem ser coerentes com os mais 
recentes desafios e prioridades específicos 
por país pertinentes, identificados no 
contexto do último Semestre Europeu, em 
especial os pertinentes para a transição 
ecológica e digital ou resultantes dessa 
transição. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 872
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ter como prioridade e 
ser coerentes com os desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, em especial os pertinentes para a 



PE657.420v01-00 200/290 AM\1213689PT.docx

PT

digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

transição ecológica e digital ou resultantes 
dessa transição, e devem cumprir a 
Taxonomia da UE, mais concretamente o 
princípio de «não causar prejuízo 
significativo». Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e noutros 
objetivos ambientais, nas respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 873
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
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âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União. Os planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
compatíveis com os objetivos climáticos e 
ambientais da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 874
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir eficazmente 
para o âmbito de aplicação previsto no 
artigo 3.º e para os objetivos previstos no 
artigo 4.º. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.
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abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades pertinentes para a 
transição ecológica e digital ou resultantes 
dessa transição. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
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Ação Climática. Ação Climática.
22 […] 22 […]

Or. en

Alteração 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, incluindo a 
estabilidade orçamental a longo prazo e a 
participação no mercado de trabalho, e 
em especial os pertinentes para a transição 
ecológica e digital ou resultantes dessa 
transição. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser alinhados com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. No caso dos países da 
área do euro, deve ser prestada atenção às 
recomendações pertinentes para a área do 
euro aprovadas pelo Conselho. Os planos 
de recuperação e resiliência devem também 
ser coerentes com as informações incluídas 
pelos Estados-Membros nos programas 
nacionais de reformas no âmbito do 
Semestre Europeu, nos seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 878
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
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pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22, excetuando o financiamento dos 
combustíveis fósseis, e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes para a consecução dos 
objetivos mencionados no artigo 3.º, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, dos 
programas nacionais de reformas, dos 
planos nacionais em matéria de energia e 
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âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

clima, dos planos para uma transição 
justa, dos acordos de parceria, dos 
programas operacionais adotados ao 
abrigo dos fundos da União e/ou das 
ações relacionadas com a aplicação do 
direito e das políticas da União, em 
especial os pertinentes para a transição 
ecológica, justa e digital ou resultantes 
dessa transição.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 880
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição e para 
a economia baseada no conhecimento. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
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fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades anuais específicos 
por país pertinentes, identificados no 
contexto do Semestre Europeu, em especial 
os pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
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Or. en

Alteração 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica, dos 
cuidados e digital ou resultantes dessa 
transição. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para os domínios prioritários 
europeus enumerados no artigo 3.º. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 884
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes e devem estar em 
conformidade com os objetivos previstos 
no artigo 3.º, bem como com a execução 
[do Plano de Ação do] Pilar Europeu dos 
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planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

Direitos Sociais. Os planos de recuperação 
e resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas nacionais 
de reformas no âmbito do Semestre 
Europeu, nos seus planos nacionais em 
matéria de energia e clima e respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/199921, nos planos territoriais 
de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa22 e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

__________________ __________________
21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

21 Regulamento (UE) 2018/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2018, relativo à 
Governação da União da Energia e da 
Ação Climática.

22 […] 22 […]
Or. en

Alteração 885
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos de recuperação e 
resiliência não financiam projetos de 
infraestruturas rodoviárias que já foram 
financiados por fundos do FEDER 
durante o período de programação 
2014-2020.

Or. fr

Alteração 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
alcançar a neutralidade climática até 
2050 e aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, pelo menos 37 % do 
montante de cada plano de recuperação e 
resiliência devem contribuir para integrar 
as ações climáticas.
A Comissão deve adotar a metodologia 
pertinente, utilizando, se for caso disso, os 
critérios previstos no Regulamento (UE) 
2020/852 relativo ao estabelecimento de 
um regime para a promoção do 
investimento sustentável, para ajudar os 
Estados-Membros a cumprir este requisito 
e a demonstrar o modo como diminuem 
significativamente o défice de 
investimento respeitador do clima nas 
suas economias.

Or. en

Alteração 887
Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em cada Estado-Membro, 10 % da 
contribuição financeira máxima 
mencionada no artigo 10.º devem ser 
afetados aos municípios e às 
administrações locais, que deverão 
beneficiar de acesso direto a estes 
recursos. Deve ser dada prioridade aos 
municípios e às administrações locais de 
um Estado-Membro:
– que tenham sido afetados de forma 
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particularmente grave pela pandemia, 
tendo em conta os números absolutos de 
casos de COVID-19 nos territórios em 
causa,
– e que possuam o nível mais baixo de 
oportunidades de financiamento para 
fazer face aos desafios da crise da 
COVID-19 expresso em PIB per capita 
local.

Or. en

Alteração 888
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Por meio de um ato delegado, a 
Comissão deve adotar a metodologia 
pertinente, com base no Regulamento 
(UE) 2020/852 [Regulamento relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável], 
para ajudar os Estados-Membros a 
cumprirem os objetivos de despesa de 
40 % e de 10 % previstos no artigo 14.º, 
n.º 2.

Or. en

Alteração 889
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Por meio de um ato delegado, a 
Comissão deve adotar a metodologia 
pertinente, com base no Regulamento 
(UE) 2020/852 [Regulamento relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável], 
para ajudar os Estados-Membros a 
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cumprirem os objetivos de despesa de 37% 
e de 10 % previstos no artigo 14.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 890
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As medidas adotadas a partir de 1 
de fevereiro de 2020 relacionadas com a 
atenuação do impacto económico e social 
da pandemia de COVID-19 devem ser 
elegíveis, contanto que cumpram os 
critérios do presente regulamento.

Or. en

Alteração 891
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Regra geral, deve ser dada 
prioridade às regiões e aos territórios com 
as taxas de desemprego mais elevadas 
dentro de cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com o 
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dever de respeitar e promover os valores 
consagrados no artigo 2.º do TUE.

Or. en

Alteração 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir para o 
reforço do mercado único.

Or. en

Alteração 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 26.º-A para definir as 
modalidades a adotar pelos 
Estados-Membros para a afetação de 
recursos do mecanismo aos municípios e 
às administrações locais.

Or. en

Alteração 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir para a 
convergência e para a redução das 
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disparidades regionais, sendo, neste 
contexto, especialmente incentivados os 
projetos pan-europeus.

Or. en

Alteração 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Pelo menos 50 % do pedido total 
incluído em cada plano de recuperação e 
resiliência deve contribuir para a 
integração dos objetivos climáticos e 
ambientais.

Or. en

Alteração 897
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os investimentos que não 
cumpram o princípio de «não causar 
prejuízo significativo» previsto no 
Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[Regulamento Taxonomia da UE] não são 
elegíveis.

Or. en

Alteração 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. 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 472/2013 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho, as disposições 
previstas no presente regulamento devem 
ser aplicadas ao Estado-Membro em 
causa no que respeita aos desafios e 
prioridades identificados pelas medidas 
previstas ao abrigo desses regulamentos.

Suprimido

Or. en

Alteração 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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 472/2013 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho, as disposições 
previstas no presente regulamento devem 
ser aplicadas ao Estado-Membro em 
causa no que respeita aos desafios e 
prioridades identificados pelas medidas 
previstas ao abrigo desses regulamentos.

Suprimido

Or. en

Alteração 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. 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 472/2013 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho, as disposições 
previstas no presente regulamento devem 
ser aplicadas ao Estado-Membro em 
causa no que respeita aos desafios e 
prioridades identificados pelas medidas 
previstas ao abrigo desses regulamentos.

Suprimido

Or. en

Alteração 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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 472/2013 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho, as disposições 
previstas no presente regulamento devem 
ser aplicadas ao Estado-Membro em causa 
no que respeita aos desafios e prioridades 
identificados pelas medidas previstas ao 
abrigo desses regulamentos.

3. 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 472/2013 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho, as disposições 
previstas no presente regulamento devem 
ser aplicadas ao Estado-Membro em causa 
no que respeita aos desafios e prioridades 
identificados pelas medidas previstas ao 
abrigo desses regulamentos. Os planos de 
recuperação e resiliência também devem 
incluir medidas eficazes de apoio 
diversificado e indiscriminado às 
organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos, às organizações sem fins 
lucrativos, aos meios de comunicação 
social independentes e aos municípios, 
regiões ou outros órgãos de poder 
infranacionais.

Or. en
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Alteração 902
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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 472/2013 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho, as disposições 
previstas no presente regulamento devem 
ser aplicadas ao Estado-Membro em causa 
no que respeita aos desafios e prioridades 
identificados pelas medidas previstas ao 
abrigo desses regulamentos.

3. 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 472/2013 ou esteja sujeito a vigilância 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 332/2002 do Conselho, as disposições 
previstas no presente regulamento devem 
ser aplicadas ao Estado-Membro em causa 
no que respeita às prioridades identificadas 
pela Comissão e por peritos 
independentes.

Or. en

Alteração 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um Estado-Membro que deseje 
receber apoio ao abrigo do mecanismo 
deve envolver as partes interessadas, 
sobretudo representantes ou órgãos de 
poder a nível regional e local, parceiros 
económicos e sociais e organizações da 
sociedade civil, bem como outras partes 
interessadas pertinentes, na elaboração do 
plano de recuperação e resiliência em 
conformidade com o princípio da parceria 
previsto no Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013, sobretudo o artigo 5.º. O 
mesmo se aplica aos municípios e 
administrações locais quando acedem 
diretamente a recursos ao abrigo do 
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mecanismo, em conformidade com o 
artigo 14.º, n.º 1-E, do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente regulamento e as 
reformas e investimentos conexos devem 
respeitar plenamente o disposto no 
artigo 152.º do TFUE e os planos de 
recuperação e resiliência emitidos com 
base no seu articulado têm de respeitar as 
práticas e instituições nacionais no que 
diz respeito à formação de salários. O 
presente regulamento e as reformas e 
investimentos conexos devem ter 
igualmente em conta o artigo 28.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, pelo que não podem 
afetar o direito à negociação, celebração e 
aplicação de acordos coletivos, assim 
como à realização de ações coletivas, de 
acordo com a legislação e as práticas 
nacionais.

Or. en

Alteração 905
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os planos nacionais de recuperação 
e resiliência adotados ao abrigo do 
artigo 15.º do presente regulamento 
devem estar em conformidade com o 
objetivo da neutralidade climática da 
União e com a Taxonomia da UE e deve 
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respeitar o princípio de «não causar 
prejuízo significativo». Nenhuma 
atividade ou medida aplicada ao abrigo 
dos planos nacionais de recuperação e 
resiliência deve prejudicar 
substancialmente os objetivos ambientais 
da Taxonomia da UE. Investimentos 
relacionados com a extração, produção, 
transformação, distribuição, 
armazenamento, transporte, transmissão 
ou combustão de combustíveis fósseis 
devem ser excluídos.

Or. en

Alteração 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Apenas serão elegíveis para 
receber apoio ao abrigo do mecanismo os 
Estados-Membros que participem na 
Procuradoria Europeia e os 
Estados-Membros que solicitem, até 31 de 
dezembro de 2020, a adesão à 
Procuradoria Europeia.

Or. en

Alteração 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
atualizar os seus planos anuais de 
recuperação e resiliência até 15 de 
outubro em conformidade com o 
artigo 18.º do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser compatíveis com as 
disposições do Regulamento Financeiro 
relativas aos conflitos de interesses no que 
diz respeito à execução do orçamento da 
UE, sobretudo o artigo 61.º. A Comissão 
pode utilizar sistemas informáticos para 
identificar e abordar conflitos de 
interesses em relação à execução das 
medidas previstas neste mecanismo.

Or. en

Alteração 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Sempre que a transição ecológica 
e digital aberta implique perdas 
inevitáveis de emprego, o mecanismo 
também deverá estar disponível para 
apoiar medidas de proteção e apoio aos 
trabalhadores afetados. 

Or. en

Alteração 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Artigo 14.º-A
Exclusão do apoio

O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência não apoia atividades e 
investimentos: 
a) Enumerados no anexo V, ponto B, do 
Programa InvestEU; 
b) Enumerados no artigo 6.º do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional; 
c) De apoio a atividades de empresas em 
setores abrangidos pelo regime de 
comércio de licenças de emissão da UE 
(RCLE-UE) caso não estejam em vigor 
planos para uma transição ecológica; 
d) De apoio a empresas registadas na lista 
da UE de jurisdições não cooperantes 
para fins fiscais, de acordo com a 
Recomendação da Comissão C(2020) 
4885 final***; 
e) De apoio a empresas com historial de 
abusos e violações dos direitos humanos, 
dos direitos dos trabalhadores e do 
ambiente ou de corrupção. f) De apoio a 
grandes empresas, na aceção da Diretiva 
2013/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho** relativa às demonstrações 
financeiras anuais, às demonstrações 
financeiras consolidadas e aos relatórios 
conexos de certas formas de empresas, 
que não apresentem planos de transição 
vinculativos que descrevam o modo como 
alinham as suas atividades económicas 
com os objetivos climáticos e ambientais 
da União, incluindo planos de eliminação 
gradual das atividades que prejudiquem 
significativamente qualquer objetivo 
ambiental e de transformação dessas 
atividades em atividades neutras ou de 
baixo impacto dentro de um prazo 
predefinido. Os planos devem também 
incluir medidas de manutenção de postos 
de trabalho de qualidade e objetivos em 
matéria de igualdade de género e 
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responsabilidade social das empresas; 
f) De apoio a empresas que não se 
comprometam a aplicar restrições aos 
pagamentos de dividendos, aos 
pagamentos aos quadros superiores e 
recompras de ações durante o período de 
apoio; 
g) De apoio a operações de empresas que 
possuam um volume de negócios 
consolidado líquido igual ou superior a 
750 000 000 EUR que não se 
comprometam a apresentar informações 
sobre o imposto sobre o rendimento, 
repartidas por jurisdição fiscal e para 
cada jurisdição na qual a empresa opere, 
atualmente e disponível ao público 
(número de trabalhadores, ativos, volume 
de negócios, lucros ou perdas antes de 
impostos, imposto devido, imposto pago, 
receitas acumuladas, capital declarado e 
subsídios públicos recebidos). [As 
empresas abrangidas por este requisito de 
comunicação de informações devem 
poder omitir temporariamente um ou mais 
elementos específicos de informações 
exigidos nos relatórios públicos por país 
se estes forem de natureza tal que a sua 
divulgação prejudicaria seriamente a 
posição comercial das empresas; essa 
omissão não deve impedir uma 
compreensão justa e equilibrada da 
situação fiscal da empresa e deve ser 
devidamente justificada.] 
h) De apoio a atividades de grandes 
empresas na aceção da Diretiva 
2013/34/UE que possuam mecanismos a 
comunicar nos termos da Diretiva (UE) 
2018/822 do Conselho* em relação aos 
mecanismos transfronteiriços a 
comunicar, a menos que essas entidades 
se comprometam a revogar os 
mecanismos a comunicar em causa no 
prazo de doze meses a contar da receção 
do apoio financeiro. 

Or. en
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Alteração 911
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Exclusão da elegibilidade

O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência não apoia:
a) A desativação ou a construção de 
centrais nucleares;
b) A produção, a transformação, a 
distribuição, o armazenamento ou a 
combustão de combustíveis fósseis;
c) Equipamentos para a eliminação de 
resíduos em aterro;
d) Equipamentos para a combustão de 
resíduos;
e) Atividades que prejudiquem 
significativamente qualquer um dos 
objetivos ambientais previstos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) 2020/852 
em conformidade com o artigo 17.º. 

Or. en

Alteração 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que pretenda 
receber apoio ao abrigo do mecanismo 
deve apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência, tal como definido 
no artigo 14.º, n.º 1.

1. Um Estado-Membro que pretenda 
receber apoio ao abrigo do mecanismo 
deve apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência, tal como definido 
no artigo 14.º, n.º 1, a executar em plena 
conformidade com a legislação da UE, 
sobretudo a Diretiva 2014/24/UE relativa 
aos contratos públicos.

Or. en
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Alteração 913
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Um Estado-Membro que pretenda 
receber apoio ao abrigo do mecanismo 
deve estabelecer um diálogo a vários 
níveis, no qual os órgãos de poder local, 
os parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil, incluindo ONG 
ambientais e outras, outras partes 
interessadas relevantes e o público em 
geral possam participar e debater 
ativamente a elaboração e a execução do 
plano de recuperação e resiliência. A 
organização e a execução das parcerias 
devem ser conduzidas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 240/2014.

Or. en

Alteração 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Depois de a Comissão 
disponibilizar, para afetação, o montante 
mencionado no artigo 11.º, n.º 2, um 
Estado-Membro deve, se pertinente, 
atualizar e apresentar à Comissão o plano 
de recuperação e resiliência mencionado 
no n.º 1 para ter em conta a contribuição 
financeira máxima atualizada calculada 
em conformidade com o artigo 10.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

Antes da apresentação formal à 
Comissão, o plano nacional de 
recuperação e resiliência deve ser 
aprovado pelo parlamento nacional do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 916
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte. Este projeto 
de plano é apresentado aos parceiros 
sociais nacionais para consulta o mais 
tardar no mês de fevereiro seguinte e os 
parceiros sociais terão pelo menos 30 dias 
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para reagir por escrito.
Or. en

Alteração 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril 
de 2021. O plano de recuperação e 
resiliência pode ser apresentado 
separadamente do programa nacional de 
reformas. Pode ser apresentado um 
projeto de plano antecipadamente. Para 
efeitos das atualizações aos planos 
nacionais de recuperação e resiliência, 
em conformidade com o artigo 11.º, n.º 2, 
e com o artigo 18.º, a Comissão deve 
elaborar um calendário até 31 de 
dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu mais recente programa 
nacional de reformas, tendo em conta a 
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apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

mais recente recomendação do Conselho 
sobre as políticas económicas da área do 
euro para os Estados-Membros cuja 
moeda é o euro, e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

Or. en

Alteração 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 
do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência anuais apresentados pelo 
Estado-Membro em causa constituem um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas anual e devem ser oficialmente 
apresentados, o mais tardar, até 30 de 
abril.

Or. en

Alteração 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa constitui um 
anexo do seu programa nacional de 
reformas e deve ser oficialmente 
apresentado, o mais tardar, até 30 de abril. 
O Estado-Membro pode apresentar um 
projeto de plano a partir de 15 de outubro 

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa deve ser 
oficialmente apresentado, o mais tardar, até 
três meses a partir da entrada em vigor do 
presente regulamento. O Estado-Membro 
pode apresentar um projeto de plano a 
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do ano anterior, juntamente com o projeto 
de orçamento do ano seguinte.

partir de 15 de outubro de 2020.

Or. en

Alteração 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um Estado-Membro que pretenda 
receber apoio ao abrigo do mecanismo 
deve estabelecer um diálogo a vários 
níveis, no qual os municípios, os órgãos 
de poder local e regional, os parceiros 
sociais, as organizações da sociedade 
civil, em especial as organizações de 
jovens, outras partes interessadas 
relevantes e o público em geral possam 
participar e debater ativamente a 
elaboração e a execução dos planos de 
recuperação e resiliência. O projeto de 
plano deve ser apresentado aos órgãos de 
poder local e regional, aos parceiros 
sociais, às organizações da sociedade 
civil, em especial organizações de jovens, 
a outras partes interessadas relevantes e 
ao público em geral, para consulta, pelo 
menos três meses antes da data de 
apresentação à Comissão, e os parceiros 
sociais terão pelo menos 30 dias para 
reagir por escrito, em conformidade com 
o princípio da parceria.

Or. en

Alteração 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Um Estado-Membro que pretenda 
receber apoio ao abrigo do mecanismo 
deve estabelecer um diálogo a vários 
níveis, no qual os órgãos de poder local, 
os parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil, incluindo ONG 
ambientais e outras, outras partes 
interessadas relevantes e o público em 
geral possam participar e debater 
ativamente a elaboração e a execução do 
plano de recuperação e resiliência. A 
organização e a execução das parcerias 
devem ser conduzidas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 240/2014.

Or. en

Alteração 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O plano de recuperação e 
resiliência deve ser elaborado com base 
em consultas a vários níveis, significativas 
e inclusivas com os órgãos de poder local 
e regional, os parceiros sociais, os 
trabalhadores, as comunidades locais, as 
organizações da sociedade civil e todas as 
outras partes interessadas relevantes, 
tanto a nível nacional como a nível 
regional.

Or. en

Alteração 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O projeto de plano deve ser 
apresentado aos órgãos de poder local e 
regional, aos parceiros sociais nacionais, 
às organizações da sociedade civil e a 
outras partes interessadas pertinentes 
para consulta.

Or. en

Alteração 925
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo 
Estado-Membro em causa deve ser 
elaborado com o apoio dos órgãos de 
poder local e regional e deve refletir as 
suas preferências.

Or. en

Alteração 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de recuperação e 
resiliência deve ser devidamente 
fundamentado e justificado. Deve conter os 
seguintes elementos:

3. O plano de recuperação e 
resiliência deve ser devidamente 
fundamentado e justificado, incluindo uma 
declaração de que os fundos retirados do 
mecanismo não serão utilizados para 
projetos integrados nos planos de 
investimento estratégico de países 
terceiros. Deve conter os seguintes 
elementos:

Or. en



PE657.420v01-00 232/290 AM\1213689PT.docx

PT

Alteração 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios 
e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios 
e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios 
e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação pormenorizada da 
forma como o plano cumpre as 
quotas-partes mínimas mencionadas no 
artigo 14.º, n.º 1-A, e da coerência com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu de 2020, bem como com 
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os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, 
dos planos nacionais em matéria de 
energia e clima e as respetivas 
atualizações nos termos do Regulamento 
(UE) 2018/1999, da Estratégia da UE 
para a Igualdade de Género 2020-2025 e 
dos planos territoriais de transição justa 
ao abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa;

Or. en

Alteração 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma justificação da forma como 
são enfrentados os desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, incluindo os seus aspetos 
orçamentais, e os desafios relacionados 
com o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011; no caso dos países da área 
do euro, deve ser prestada especial 
atenção às recomendações pertinentes 
para a área do euro aprovadas pelo 
Conselho;

Or. en

Alteração 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
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prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu e na mais recente 
recomendação do Conselho sobre as 
políticas económicas da área do euro para 
os Estados-Membros cuja moeda é o euro;

Or. en

Alteração 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, incluindo os seus 
aspetos orçamentais, e os desafios 
relacionados com o artigo 6.º do 
Regulamento (UE) n.º 1176/2011;

Or. en

Alteração 933
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, incluindo aspetos 
orçamentais;

Or. en

Alteração 934
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação da forma como se 
espera que o plano e as medidas incluídas 
no plano contribuam eficazmente para o 
âmbito de aplicação previsto no artigo 3.º 
e para os objetivos definidos no artigo 4.º;

Or. en

Alteração 935
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto dos 
objetivos previstos nos artigos 3.º e 4.º;

Or. en

Alteração 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país anuais, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu;

Or. en

Alteração 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma explicação da forma como são 
enfrentados os desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu;

Or. en

Alteração 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) As medidas que se considere 
estarem alinhadas com as recomendações 
específicas por país, às quais deve ser 
dada prioridade;

Or. en

Alteração 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) No caso de um Estado-Membro 
registar desequilíbrios ou desequilíbrios 
excessivos constatados pela Comissão 
após uma revisão aprofundada, uma 
explicação da forma como as 
recomendações formuladas nos termos do 
artigo 6.º do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011 deverão ser abordadas;

Or. en
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Alteração 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Uma explicação da forma como os 
planos contribuiriam para o reforço do 
mercado único;

Or. en

Alteração 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento e 
a resiliência económica, orçamental e 
social do Estado-Membro em causa e 
atenua o impacto económico e social da 
crise, bem como a sua contribuição para o 
reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência; esta 
explicação deve incluir um compromisso 
vinculativo do Estado-Membro em causa 
de aumentar a sua contribuição para o 
orçamento da UE no próximo QFP de 
forma proporcional ao aumento estimado 
do PIB resultante da execução do plano;

Or. en

Alteração 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o b) Uma explicação da forma como o 
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plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

plano reforça o bem-estar e a qualidade de 
vida dos seus cidadãos, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, o 
progresso social e a resiliência económica 
e social do Estado-Membro em causa, 
contribui para a aplicação dos princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
reduz as desigualdades e atenua o impacto 
económico e social da crise, bem como a 
sua contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência; 

Or. en

Alteração 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, 
a criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano contribui para os objetivos 
estabelecidos no artigo 4.º;

Or. en

Alteração 944
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
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social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência e para o alcance de posições 
orçamentais sólidas a médio prazo que 
garantam a sustentabilidade das finanças 
públicas ou um progresso rápido rumo à 
mesma;

Or. en

Alteração 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, promove o bom funcionamento do 
mercado interno, atenua o impacto 
económico e social da crise e promove a 
execução do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, bem como a sua contribuição para 
o reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência;

Or. en

Alteração 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o desenvolvimento acelerado 
de atividades compatíveis com o Acordo 
de Paris sobre o clima e a redução das 
atividades que não o sejam, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social 
do Estado-Membro em causa e atenua o 
impacto económico e social da crise, bem 
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convergência; como a sua contribuição para o reforço da 
coesão económica, social e territorial e 
para a convergência;

Or. en

Alteração 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o plano 
reforça o potencial de crescimento e a 
competitividade a longo prazo, a criação 
de emprego e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro em causa, 
promove o desenvolvimento de 
infraestruturas de transportes a nível 
transfronteiriço e atenua o impacto 
económico e social da crise, bem como a 
sua contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

Or. en

Alteração 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação do valor 
acrescentado europeu das medidas 
previstas e, mais concretamente, da forma 
como o plano reforça o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro em causa e atenua o 
impacto económico e social da crise, 
sobretudo para as PME, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
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convergência;
Or. en

Alteração 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
competitividade a longo prazo, a criação 
de emprego sustentável e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, garantindo que ninguém é 
deixado para trás, bem como a sua 
contribuição para o reforço da 
produtividade económica, da coesão social 
e territorial e da convergência;

Or. en

Alteração 950
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise nas regiões e nos territórios 
com a maior taxa de desemprego dentro 
dos Estados-Membros, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

Or. en
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Alteração 951
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça a autonomia estratégica da 
União, a competitividade, o potencial de 
crescimento, em particular das PME, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

Or. fr

Alteração 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação, apoiada por 
estudos económicos científicos, da forma 
como o plano reforça o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro em causa e atenua o 
impacto económico e social da crise, bem 
como a sua contribuição para o reforço da 
coesão económica, social e territorial e 
para a convergência;

Or. en

Alteração 953
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento 
sensível ao género, a criação de emprego e 
a resiliência económica e social do 
Estado-Membro em causa e atenua o 
impacto económico e social da crise, bem 
como a sua contribuição para o reforço da 
coesão económica, social e territorial e 
para a convergência e a igualdade de 
género;

Or. en

Alteração 954
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento 
verde, a criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para a transição sustentável e 
para o reforço da coesão económica, social 
e territorial e para a convergência;

Or. en

Alteração 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa, reduz o défice infraestrutural e 



PE657.420v01-00 244/290 AM\1213689PT.docx

PT

social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

atenua o impacto económico e social da 
crise, bem como a sua contribuição para o 
reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência;

Or. en

Alteração 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, 
a criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como se 
espera que pelo menos 50 % do montante 
solicitado para o plano contribua para 
integrar os objetivos climáticos e 
ambientais;

Or. en

Alteração 957
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, 
a criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano contribui para abordar os objetivos 
acima mencionados, atenuando o impacto 
económico e social da crise, bem como a 
sua contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

Or. en
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Alteração 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, sobretudo para as PME, 
bem como a sua contribuição para o 
reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência;

Or. en

Alteração 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento e 
a competitividade a longo prazo, a criação 
de emprego e a resiliência económica do 
Estado-Membro em causa e atenua o 
impacto económico e social da crise, bem 
como a sua contribuição para o reforço da 
coesão económica, social e territorial e 
para a convergência;

Or. en

Alteração 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego sensível ao género e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro em causa e atenua o 
impacto económico e social da crise, bem 
como a sua contribuição para o reforço da 
coesão económica, social e territorial e 
para a convergência;

Or. en

Alteração 961
Erik Bergkvist

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial, para a 
igualdade de género e para a 
convergência;

Or. en

Alteração 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica, territorial e social do 
Estado-Membro em causa e atenua o 
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social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

impacto económico, social e demográfico 
da crise, bem como a sua contribuição para 
o reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência.

Or. en

Alteração 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica, social e demográfica do 
Estado-Membro em causa e atenua o 
impacto económico e social da crise, bem 
como a sua contribuição para o reforço da 
coesão económica, social e territorial e 
para a convergência;

Or. en

Alteração 964
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma explicação da forma como o 
plano visa reduzir o fosso entre os níveis 
de desenvolvimento entre as várias regiões 
e o atraso das regiões menos favorecidas, 
e como são atribuídos recursos e especial 
atenção às zonas rurais, às zonas em 
transição industrial e às regiões que 
sofrem de desvantagens naturais ou 
demográficas graves e permanentes;

Or. fr

Alteração 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano abordem 
as deficiências relativas aos valores 
consagrados no artigo 2.º do TUE;

Or. en

Alteração 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas contidas no plano 
apoiem eficaz e indiscriminadamente as 
organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos e as organizações sem fins 
lucrativos, os meios de comunicação 
social independentes e os municípios, 
regiões ou outros órgãos de poder 
infranacional no Estado-Membro;

Or. en

Alteração 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para as transições ecológica e 
digital ou para os desafios que delas 
resultam;

Suprimido

Or. en
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Alteração 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para a transição ecológica promovendo os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União e, mais concretamente, se pelo 
menos 40 % do custo total estimado de 
todos os planos de recuperação e 
resiliência são afetados a atividades que 
contribuam substancialmente para a 
atenuação dos efeitos das alterações 
climáticas ou a adaptação às mesmas, nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º do 
Regulamento (UE) 2020/852, e se pelo 
menos 10 % do custo total estimado de 
todos os planos de recuperação e 
resiliência são afetados a atividades que 
contribuam substancialmente para 
qualquer um dos outros objetivos 
ambientais previstos no referido 
regulamento, bem como uma 
demonstração de que as reformas e os 
investimentos previstos no plano 
cumprem o princípio de «não causar 
prejuízo significativo». Para efeitos de 
controlo da conformidade com a 
justificação relativa aos objetivos das 
dotações mencionados no presente 
número, bem como com o princípio de 
«não causar prejuízo significativo», os 
planos devem conter uma lista 
pormenorizada das atividades económicas 
que se espera que sejam apoiadas pelo 
mecanismo;

Or. en

Alteração 969
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam, 
incluindo uma explicação sobre:
i) a sua coerência com o objetivo da 
neutralidade climática da UE e com os 
objetivos intermédios previstos no 
artigo 2.º do Regulamento ... [Lei 
Europeia do Clima],
ii) a sua contribuição para a realização 
dos objetivos e das metas nacionais e da 
UE previstos no Regulamento (UE) 
2018/1999 (Lei Europeia do Clima),
iii) a sua utilização prevista para a 
execução do plano nacional integrado em 
matéria de energia e de clima e as 
recomendações da Comissão relativas ao 
plano nacional integrado em matéria de 
energia e clima,
iv) a sua contribuição para uma 
atualização do plano nacional integrado 
em matéria de energia e de clima 
mencionado no artigo 14.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999 para 
aumentar a sua ambição;

Or. en

Alteração 970
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para a realização dos objetivos previstos 
no Acordo de Paris, bem como para 
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abordar os ODS das Nações Unidas e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
incluindo a forma como o plano irá 
melhorar o desempenho por país no 
âmbito do Painel de Indicadores Sociais;

Or. en

Alteração 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam, 
sobretudo a necessidade de assegurar 
uma transição justa para os trabalhadores 
afetados por estas transições e a sua 
participação na transição;

Or. en

Alteração 972
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para a transição ecológica ou para os 
desafios que dela resultam, incluindo uma 
explicação da adesão ao princípio de «não 
causar prejuízo significativo» mencionado 
no Regulamento (UE) 2020/852;

Or. en

Alteração 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para as transições ecológica e 
digital ou para os desafios que delas 
resultam;

c) Uma explicação da forma como os 
órgãos de poder local e regional, 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, foram 
substancialmente consultados;

Or. en

Alteração 974
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital e para 
a transição rumo a uma economia dos 
cuidados resiliente ou para enfrentar os 
desafios que delas resultam;

Or. en

Alteração 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Se for caso disso, uma explicação 
da forma como se espera que as medidas 
do plano contribuam para as transições 
ecológica e digital ou para os desafios que 
delas resultam;

Or. en
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Alteração 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica, dos cuidados 
e digital ou para os desafios que delas 
resultam;

Or. en

Alteração 977
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Um plano nacional de 
recuperação para a igualdade de género, 
em consonância com os objetivos 
descritos na Estratégia para a Igualdade 
de Género, que aborde eficazmente o 
impacto negativo da crise na igualdade de 
género, nomeadamente garantindo a 
criação de postos de trabalho para 
mulheres, a redução das disparidades 
salariais entre homens e mulheres e o 
acesso das empresárias ao crédito e 
incluindo medidas destinadas a prevenir e 
combater a violência de género, a 
violência doméstica e o assédio sexual; o 
plano nacional para a igualdade de 
género deve ser elaborado e executado em 
coordenação com os organismos 
nacionais competentes em matéria de 
igualdade de género e em consulta com as 
organizações defensoras dos direitos das 
mulheres e com especialistas em 
orçamentação sensível ao género;

Or. en
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Alteração 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação do modo como o 
plano de recuperação e resiliência 
respeita os montantes mínimos previstos 
no artigo 14.º, n.º 1, para os domínios 
prioritários europeus enumerados no 
artigo 3.º, nomeadamente: 37 % do 
montante afetado para integrar os 
objetivos climáticos, a fim de alcançar os 
mais recentes objetivos climáticos da 
União para 2030 e cumprindo o objetivo 
da neutralidade climática da UE até 2050; 
pelo menos 20 % do montante do plano 
afetado ao domínio prioritário europeu 
digital e pelo menos 20 % do montante do 
plano afetado ao domínio prioritário 
europeu do instrumento Next Generation 
EU;

Or. en

Alteração 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas previstas no plano 
contribuam 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; ao fazer isso, os 
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Estados-Membros devem, sempre que 
possível, divulgar o impacto climático, 
ambiental e social das medidas constantes 
do plano;

Or. en

Alteração 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas previstas no plano 
contribuam para a transição para uma 
sociedade e uma economia digitais 
abertas e acessíveis, bem como uma 
explicação da forma como as medidas 
respeitam os princípios da 
interoperabilidade, da eficiência 
energética, da proteção de dados, da 
promoção da igualdade digital, da 
acessibilidade digital, das soluções abertas 
de software e hardware e dos dados 
pessoais;

Or. en

Alteração 981
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas previstas no plano 
contribuam 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; ao fazer isso, os 
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Estados-Membros devem divulgar o 
impacto climático, ambiental e social das 
medidas constantes do plano; 

Or. en

Alteração 982
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação pormenorizada da 
forma como as medidas contribuem para 
o alcance dos objetivos climáticos e 
ambientais da UE, nomeadamente a 
transição para a consecução dos objetivos 
climáticos da União para 2030 e para o 
cumprimento do objetivo da neutralidade 
climática da UE até 2050 em 
conformidade com o Regulamento 
XXXX/XX (Lei Europeia do Clima), 
incluindo informações sobre como:

Or. en

Alteração 983
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas previstas no plano 
contribuem para a transição digital ou 
para os desafios dela resultantes, 
incluindo, se aplicável, uma explicação 
das medidas de mitigação proporcionadas 
aplicadas para abordar os riscos 
sanitários relacionados com a 
implantação da nova geração de 
tecnologias digitais, como o 5G;

Or. en
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Alteração 984
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como as 
medidas previstas no plano são suscetíveis 
de contribuir de forma eficaz para os 
objetivos das políticas da União, os 
objetivos de desenvolvimento sustentável 
das Nações Unidas, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, o Acordo de Paris e o 
reforço e o aprofundamento do mercado 
único;

Or. fr

Alteração 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Um plano nacional de 
recuperação para a igualdade de género 
que aborde eficazmente as questões de 
género emergentes durante a crise, que 
assegure o emprego sensível ao género e a 
igualdade no acesso ao crédito, incluindo 
medidas destinadas a prevenir e a 
combater a violência de género e a 
violência doméstica;

Or. en

Alteração 986
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação sobre as medidas 
adotadas para garantir que a 
implementação dos restantes 70 % do 
montante solicitado não prejudicarão a 
ação climática e em matéria de 
biodiversidade e a sustentabilidade 
ambiental;

Or. en

Alteração 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como as 
medidas previstas no plano respeitam o 
princípio de «não causar prejuízo 
significativo» em conformidade com o 
disposto no Regulamento (UE) 
2019/2088; 

Or. en

Alteração 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para o reforço da autonomia 
estratégica da União;

Or. en
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Alteração 989
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para a execução dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas;

Or. en

Alteração 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma avaliação de impacto do 
plano em matéria de género e um plano 
nacional para a igualdade de género, em 
consonância com os objetivos descritos na 
Estratégia para a Igualdade de Género, 
que aborde eficazmente o impacto 
negativo da crise na igualdade de género, 
nomeadamente garantindo a criação de 
postos de trabalho de alta qualidade para 
mulheres, a redução das disparidades 
salariais entre homens e mulheres e o 
acesso das empresárias ao crédito e 
incluindo medidas destinadas a prevenir e 
combater a violência de género e o 
assédio sexual;

Or. en

Alteração 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação pormenorizada da 
forma como se espera que as medidas 
assegurem que o princípio de «não causar 
prejuízo significativo» é respeitado e que 
pelo menos 40 % do montante solicitado 
para o plano de recuperação e resiliência 
contribuam para a integração das ações 
climáticas e de proteção da biodiversidade 
e dos objetivos de sustentabilidade 
ambiental, com base na metodologia 
fornecida pela Comissão nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Para cada medida do plano de 
recuperação e resiliência, uma explicação 
do modo como o Estado-Membro aplicou 
as orientações para a avaliação climática 
e de biodiversidade e verificou que a 
referida medida não causa prejuízo 
significativo para nenhum dos objetivos 
ambientais enumerados no Regulamento 
(UE) 2020/852, em conformidade com o 
artigo 17.º do referido regulamento;

Or. en

Alteração 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas previstas no plano 
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contribuam para a implementação dos 
compromissos da União e dos seus 
Estados-Membros, nomeadamente o 
Acordo de Paris e os novos objetivos da 
União em matéria de energia e clima para 
2030, os ODS das Nações Unidas, a 
integração da perspetiva de género e o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 994
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação da forma como os 
investimentos realizados no âmbito do 
Plano de Recuperação e Resiliência 
garantem a prosperidade a longo prazo da 
União, permitindo o reembolso rápido dos 
empréstimos contraídos, a fim de evitar, 
tanto quanto possível, sobrecarregar as 
gerações futuras;

Or. fr

Alteração 995
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para a promoção da 
igualdade de género e o princípio da 
integração da perspetiva de género e para 
a eliminação da discriminação de género 
ou para os desafios que delas resultam;

Or. en
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Alteração 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para a execução dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas e do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 997
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação da forma como as 
medidas do plano respeitam os princípios 
da boa governação e como os fundos são 
salvaguardados contra possível corrupção 
e utilização ilegítima;

Or. en

Alteração 998
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) As medidas contribuirão para 
alcançar o objetivo de integração do clima 
de 37 % em cada plano de recuperação e 
resiliência;

Or. en
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Alteração 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma explicação pormenorizada da 
forma como se espera que as medidas 
garantam que pelo menos 30 % do 
montante solicitado para o plano de 
recuperação e resiliência contribuem para 
a aplicação dos princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e que 
nenhuma das reformas e investimentos 
apoiados pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é incompatível 
com a execução do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 1000
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma explicação pormenorizada da 
forma como as medidas contribuem para 
o alcance dos objetivos climáticos e 
ambientais da UE, nomeadamente a 
transição para a consecução dos objetivos 
climáticos da União para 2030 e para o 
cumprimento do objetivo da neutralidade 
climática da UE até 2050 em 
conformidade com o Regulamento 
XXXX/XX (Lei Europeia do Clima), 
incluindo informações sobre como:

Or. en

Alteração 1001
Aurore Lalucq
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma explicação pormenorizada da 
forma como se espera que as medidas 
assegurem que, pelo menos, 40 % do 
montante solicitado para o plano de 
recuperação e resiliência contribuam 
para a integração das ações climáticas e 
10 % para a integração das ações de 
biodiversidade e para os objetivos de 
sustentabilidade ambiental, com base na 
metodologia fornecida pela Comissão nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para os objetivos climáticos e 
ambientais da UE, sobretudo o alcance 
das metas climáticas atualizadas da União 
para 2030 e do objetivo da neutralidade 
climática até 2050;

Or. en

Alteração 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma explicação da forma como as 
medidas do plano respeitam os princípios 
da boa governação e como os fundos são 
salvaguardados contra possível corrupção 
e utilização ilegítima;

Or. en

Alteração 1004
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) As medidas contribuirão para 
alcançar uma meta de despesa horizontal 
de 10 % em biodiversidade;

Or. en

Justificação

Esta alteração permitiria a dupla contagem, uma vez que a consecução do objetivo em 
matéria de biodiversidade pode ser facilitada pela despesa relacionada com o clima.

Alteração 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Um resumo das consultas com as 
partes interessadas, conforme 
mencionado no artigo 14.º, n.º 5;

Or. en

Alteração 1006
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma avaliação do impacto de 
género que contribua para as definição 
das medidas incluídas no plano;

Or. en

Alteração 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Uma explicação pormenorizada da 
forma como se espera que as medidas 
assegurem que, pelo menos, 37 % do 
montante solicitado para o plano de 
recuperação e resiliência contribuam 
para a integração dos objetivos climáticos 
com base na metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, 
n.º 2-A, e uma demonstração da forma 
como reduzem significativamente o défice 
de investimento nacional respeitador do 
clima;

Or. en

Alteração 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) Uma justificação da ausência de 
conflitos de interesses no que diz respeito 
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à execução do orçamento da UE para 
todas as medidas contidas no plano 
relacionadas com o investimento público;

Or. en

Alteração 1009
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) As medidas respeitam o princípio 
de «não causar prejuízo significativo» 
com base nas orientações previstas pela 
Comissão em conformidade com o 
artigo 3.º;

Or. en

Alteração 1010
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-D) As medidas contribuirão para 
alcançar o objetivo de integração do clima 
de 40 % em cada plano de recuperação e 
resiliência;

Or. en

Alteração 1011
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-E) As medidas contribuirão para 
alcançar uma meta de despesa de 10 % 
em biodiversidade;



PE657.420v01-00 268/290 AM\1213689PT.docx

PT

Or. en

Alteração 1012
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-F) As medidas respeitam o princípio 
de «não causar prejuízo significativo» 
com base nas orientações previstas pela 
Comissão em conformidade com o 
artigo 3.º;

Or. en

Alteração 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período 
máximo de sete anos;

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de sete anos; as metas e os 
objetivos intermédios escolhidos devem 
permitir a realização de investimentos 
infraestruturais que, devido à dimensão e 
complexidade que lhes são inerentes, 
podem exigir períodos de execução mais 
longos;

Or. en

Justificação

A escolha dos objetivos intermédios e metas pertinentes não deve impedir nem desencorajar a 
inclusão, nos planos de recuperação e resiliência, de investimentos infraestruturais que, 
devido à dimensão e complexidade que lhes são inerentes, exijam períodos de execução mais 
longos.
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Alteração 1014
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos de base científica e limitados no 
tempo e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

Or. en

Alteração 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

d) As metas e os objetivos intermédios 
claros previstos e um calendário indicativo 
para a execução das reformas promotoras 
do crescimento durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

Or. en

Alteração 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante o período 
até 31 de dezembro de 2024 e dos 
investimentos durante o período até 31 de 
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de sete anos; dezembro de 2027;
Or. en

Alteração 1017
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de dois anos e dos investimentos 
durante um período máximo de sete anos;

Or. en

Alteração 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 
de sete anos;

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de cinco anos e dos investimentos 
durante um período máximo de nove anos;

Or. en

Alteração 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os projetos de investimento 
previstos e o respetivo período de 

e) Os projetos de investimento 
previstos, o respetivo período de 
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investimento; investimento e referências ao 
envolvimento de parceiros privados, se for 
caso disso;

Or. en

Alteração 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os projetos de investimento 
previstos e o respetivo período de 
investimento;

e) Os projetos de investimento 
previstos e o respetivo período de 
investimento, bem como o mecanismo de 
avaliação previsto no artigo 23.º;

Or. en

Alteração 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os projetos de investimento 
previstos e o respetivo período de 
investimento;

e) Os projetos de investimento 
sustentável previstos e o respetivo período 
de investimento;

Or. en

Alteração 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 

f) O custo total estimado das reformas 
promotoras do crescimento e dos 
investimentos sustentáveis abrangidos pelo 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado (também designado por «custo 
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resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego;

total estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
clara, e de que forma é consentâneo com o 
princípio da eficiência em termos de 
custos e proporcional ao impacto esperado 
na economia e no emprego;

Or. en

Alteração 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego;

f) O custo total estimado das reformas 
promotoras do crescimento e dos 
investimentos sustentáveis abrangidos pelo 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado (também designado por «custo 
total estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
clara, e de que forma é consentâneo com o 
princípio da eficiência em termos de 
custos e proporcional ao impacto esperado 
na economia e no emprego;

Or. en

Alteração 1024
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego;

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego, bem como o custo da inação em 
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termos de transição ambiental e climática;
Or. en

Alteração 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego;

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego, incluindo a probabilidade de 
fracasso, avaliada de forma independente;

Or. en

Alteração 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O custo total estimado das 
reformas e dos investimentos abrangidos 
pelo plano de recuperação e resiliência 
apresentado (também designado por «custo 
total estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego;

f) O custo total estimado das medidas 
de reforma e de investimento contidas no 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado (também designado por «custo 
total estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é consentâneo 
com o princípio da eficiência em termos 
de custos e proporcional ao seu impacto 
social e económico esperado;

Or. en

Alteração 1027
Johan Van Overtveldt
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada, e de que forma é proporcional 
ao impacto esperado na economia e no 
emprego;

f) O custo total estimado das reformas 
e dos investimentos abrangidos pelo plano 
de recuperação e resiliência apresentado 
(também designado por «custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência»), apoiado por uma justificação 
adequada de que o impacto esperado na 
economia e no emprego não pode ser 
alcançado por outros meios mais eficiente 
em termos de custos;

Or. en

Alteração 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A percentagem do custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência mencionado na alínea f) 
afetado a atividades económicas 
sustentáveis na aceção do Regulamento 
(UE) 2020/852, diferenciado por objetivo 
ambiental;

Or. en

Alteração 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Uma justificação da forma como o 
plano de recuperação e resiliência cumpre 
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os requisitos mínimos em termos de 
afetação previstos no artigo 4.º-A;

Or. en

Alteração 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se for caso disso, informações 
sobre o financiamento da União existente 
ou previsto;

g) Informações sobre o financiamento 
da União existente ou previsto e a ligação 
com as reformas anteriores ou planeadas 
no âmbito do Programa de Apoio às 
Reformas Estruturais ou do Instrumento 
de Assistência Técnica;

Or. en

Alteração 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Uma explicação do modo como as 
reformas e os investimentos planeados 
respondem aos desafios a uma 
administração pública sã e eficaz e às 
lacunas de capacidades através do reforço 
das capacidades;

Or. en

Alteração 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) As medidas de acompanhamento h) As medidas de acompanhamento 
que se revelem necessárias, 
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que se revelem necessárias; nomeadamente para atenuar os impactos 
negativos ambientais, económicos e 
sociais identificados e a contribuição para 
o reforço da coesão económica, social e 
territorial e da convergência; 

Or. en

Alteração 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) As medidas de acompanhamento 
que se revelem necessárias;

h) As medidas de acompanhamento 
que se revelem necessárias, 
nomeadamente a redução das burocracias 
nacionais e o aumento das parcerias 
público-privadas;

Or. en

Alteração 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) As medidas de acompanhamento 
que se revelem necessárias;

h) As medidas de acompanhamento 
que se revelem necessárias, incluindo um 
calendário de todas as ações políticas 
correspondentes;

Or. en

Alteração 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Um resumo das consultas 
realizadas com os órgãos de poder local e 
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regional, os parceiros sociais, as 
organizações da sociedade civil e outras 
partes interessadas pertinentes para a 
elaboração do plano de recuperação e 
resiliência e da forma como os 
contributos dos órgãos de poder local e 
regional, dos parceiros sociais, das 
organizações da sociedade civil e de 
outras partes interessadas pertinentes 
foram tidos em conta e, caso as partes 
interessadas o desejem, as suas opiniões 
anexadas aos programas nacionais de 
reformas ou, se for caso disso, aos planos 
nacionais de recuperação e resiliência e 
os pormenores, incluindo os objetivos 
intermédios e metas, das consultas e dos 
diálogos planeados relacionados com a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência;

Or. en

Alteração 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Informações sobre a forma como 
os municípios, os órgãos de poder local e 
regional, os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, incluindo 
as organizações de jovens, foram 
consultados, o modo como a sua opinião 
foi tida em conta e, se os intervenientes 
consultados o desejarem, o seu contributo 
por escrito;

Or. en

Alteração 1037
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea i-A) (nova)



PE657.420v01-00 278/290 AM\1213689PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

i-A) Um resumo das audições 
realizadas com os órgãos de poder local, 
os parceiros sociais e os representantes 
dos movimentos sociais durante a 
elaboração do plano de recuperação e 
resiliência;

Or. en

Alteração 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Uma justificação da forma como 
os compromissos de reforma representam 
um pacote de reforma abrangente;

Or. en

Alteração 1039
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios de base 
científica e limitados no tempo propostos, 
bem como os indicadores de 
sustentabilidade, para avaliar os 
progressos rumo aos objetivos ambientais 
e em conformidade com a Taxonomia da 
UE;

Or. en
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Alteração 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios 
quantitativos e qualitativos propostos, bem 
como os indicadores conexos, incluindo a 
forma como o plano melhorará o 
desempenho por país no âmbito do Painel 
de Indicadores Sociais; 

Or. en

Alteração 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

j) As disposições para a 
monitorização e a aplicação eficaz do 
plano de recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro em causa, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos;

Or. en

Alteração 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
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as metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

as metas e os objetivos intermédios claros 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

Or. en

Alteração 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) As disposições adotadas pelo 
Estado-Membro para proteger os 
interesses financeiros da UE, 
nomeadamente medidas de prevenção, 
deteção, correção e investigação e 
irregularidades e de fraudes, recuperação 
de fundos perdidos, pagos indevidamente 
ou utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, a imposição de sanções; os 
Estados-Membros devem utilizar as 
ferramentas informáticas colocadas ao 
seu dispor pela Comissão;

Or. en

Alteração 1044
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Se for caso disso, o pedido de apoio 
sob a forma de empréstimos e os objetivos 
intermédios adicionais referidos no 
artigo 12.º, n.os 2 e 3, e os respetivos 
elementos; e

k) Se for caso disso, o pedido de apoio 
sob a forma de empréstimos e, se aplicável, 
os objetivos intermédios pertinentes 
referidos no artigo 12.º, n.os 2, 3 e 3-A, e os 
respetivos elementos; e

Or. en

Alteração 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Se for caso disso, o pedido de apoio 
sob a forma de empréstimos e os objetivos 
intermédios adicionais referidos no 
artigo 12.º, n.os 2 e 3, e os respetivos 
elementos; e

k) Se for caso disso, o pedido de apoio 
sob a forma de empréstimos e os objetivos 
intermédios claros adicionais referidos no 
artigo 12.º, n.os 2 e 3, e os respetivos 
elementos; e

Or. en

Alteração 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Uma explicação dos planos, dos 
sistemas e das medidas concretas do 
Estado-Membro para prevenir, detetar e 
corrigir conflitos de interesses, corrupção 
e fraude ao utilizar os fundos derivados 
deste mecanismo, nomeadamente os 
destinados a evitar o duplo financiamento 
de outros programas da UE;

Or. en

Alteração 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Informações sobre a forma como o 
plano de recuperação e resiliência 
contribuirá para políticas orçamentais 
sólidas a médio e a longo prazo, sobretudo 
se o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência incluir um componente de 
subvenção;

Or. en
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Alteração 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) O compromisso de cooperar 
plenamente com a Procuradoria 
Europeia;

Or. en

Alteração 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Artigo 15 - n.º 3 - alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Informações relacionadas com a 
questão de saber como é que o plano de 
recuperação e resiliência gera valor 
acrescentado europeu;

Or. en

Alteração 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 15 - n.º 3 - alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Uma justificação da forma como 
se espera que o plano de recuperação e 
resiliência gere valor acrescentado 
europeu;

Or. en

Alteração 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-C) Uma justificação da forma como o 
plano de recuperação e resiliência não 
substituirá despesas orçamentais 
nacionais recorrentes;

Or. en

Alteração 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-D) Uma justificação da forma como o 
plano de recuperação e resiliência 
respeita os princípios da Estratégia da UE 
para a Igualdade de Género 2020-2025;

Or. en

Alteração 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Antes da adoção do plano de 
recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros devem, se for caso 
disso, envolver os parlamentos nacionais 
e regionais e consultar as partes 
interessadas, incluindo parceiros 
económicos e sociais, representantes da 
sociedade civil, peritos, instituições de 
investigação, empregadores, sindicatos e 
organizações de base comunitária, em 
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conformidade com o artigo [6.º] do 
Regulamento (UE) .../... [novo RDC].

Or. en

Alteração 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Importa garantir que a assistência 
financeira só é concedida a empresas que 
respeitem as convenções coletivas 
aplicáveis e que se abstenham de efetuar 
recompra de ações, pagamentos de 
dividendos aos acionistas ou distribuição 
de bónus excessivos durante o período até 
31 de dezembro de 2022, de modo a 
assegurar que os fundos são destinados, 
por exemplo, à manutenção do emprego e 
não à recompensa dos acionistas;

Or. en

Alteração 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar até 15 de outubro, 
os Estados-Membros podem apresentar 
uma atualização dos seus planos anuais 
de recuperação e resiliência, juntamente 
com o projeto de orçamento do ano 
seguinte.

Or. en

Alteração 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As empresas destinatárias devem 
certificar-se de que não estão envolvidas 
em nenhum mecanismo fiscal a 
comunicar nos termos da Diretiva (UE) 
2018/822 em relação a mecanismos 
transfronteiriços;

Or. en

Alteração 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na elaboração das propostas para 
o seu plano de recuperação e resiliência, 
os Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio 
de boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade 
com a respetiva regulamentação.

Suprimido

Or. en

Alteração 1058
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
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Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação.

Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. A assistência técnica 
deve respeitar plenamente as regras e as 
práticas nacionais em matéria de 
negociação coletiva. Esta assistência não 
pode comprometer o papel dos parceiros 
sociais nem ameaçar a autonomia da 
negociação coletiva. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação. Todas as 
informações pertinentes devem ser 
transmitidas pela Comissão ao 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação.

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação. A assistência 
técnica deve respeitar plenamente as 
regras e as práticas nacionais em matéria 
de negociação coletiva. As atividades de 
assistência técnica não podem 
comprometer o papel dos parceiros sociais 
nem ameaçar a autonomia da negociação 
coletiva.
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Or. en

Alteração 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação.

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação, sem 
comprometer o papel dos parceiros sociais 
e respeitando plenamente as regras e as 
práticas nacionais em matéria de 
negociação coletiva.

Or. en

Alteração 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para evitar encargos 
administrativos adicionais para os 
Estados-Membros e para que os 
Estados-Membros requerentes possam 
beneficiar da experiência de outros 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
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Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação.

podem igualmente solicitar assistência 
técnica ao abrigo do Instrumento de 
Assistência Técnica, em conformidade com 
a respetiva regulamentação.

Or. en

Alteração 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de assegurar uma maior 
transparência e responsabilização, as 
comissões competentes do Parlamento 
Europeu podem convidar os 
representantes dos Estados-Membros 
responsáveis pelo plano de recuperação e 
resiliência a comparecer perante as 
comissões para apresentarem o respetivo 
plano de recuperação e resiliência. A 
Comissão faculta ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, simultaneamente e em 
igualdade de condições, as informações 
pertinentes. A Comissão deve 
disponibilizar, por meio de uma 
plataforma pública em linha, o projeto e a 
versão final dos planos de recuperação e 
resiliência, eventuais recomendações que 
formule tendo em vista a melhoria dos 
mesmos antes da aprovação e um resumo 
pormenorizado das avaliações 
mencionadas no n.º 16, bem como as 
classificações detalhadas dadas aos 
planos apresentados.

Or. en

Alteração 1063
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Cada Estado-Membro deve 
organizar uma parceria com os órgãos de 
poder local e regional competentes, a 
sociedade civil, os parceiros ambientais e 
os organismos responsáveis pela 
promoção da inclusão social, dos direitos 
fundamentais, dos direitos das pessoas 
com deficiência, da igualdade de género e 
da não discriminação. Os 
Estados-Membros devem envolver esses 
parceiros na elaboração, na execução e 
na monitorização dos planos de 
recuperação e resiliência. A organização 
e a execução das parcerias devem ser 
conduzidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 240/201438.

Or. en

Alteração 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de assegurar uma maior 
transparência e responsabilização, a 
comissão competente do Parlamento 
Europeu pode convidar os representantes 
dos Estados-Membros responsáveis pelos 
planos de recuperação e resiliência e, se 
for caso disso, as instituições orçamentais 
independentes a comparecer perante a 
comissão para apresentar o plano de 
recuperação e resiliência. A Comissão 
faculta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, simultaneamente e em 
igualdade de condições, as informações 
pertinentes.

Or. en
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Alteração 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser elaborados com a 
devida participação das partes 
interessadas, como os municípios, os 
órgãos de poder local e regional 
(incluindo as capitais nacionais e 
regionais e/ou as dez maiores cidades do 
Estado-Membro em causa), as 
administrações regionais, ONG e 
organizações da sociedade civil, bem 
como sindicatos e os representantes do 
setor económico, em conformidade com o 
princípio da parceria.

Or. en

Alteração 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
garantir o princípio da parceria na 
elaboração dos planos de recuperação e 
resiliência, partindo da abordagem da 
governação a vários níveis e assegurando 
o envolvimento da sociedade civil e dos 
parceiros sociais.

Or. en


