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Alteração 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
As despesas orçamentais regulares em 
curso não são consideradas elegíveis para 
financiamento ao abrigo do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência (MRR).

Or. en

Alteração 1068
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão atua em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão pode apresentar 
observações ou solicitar informações 
suplementares. O Estado-Membro em 
causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes de o 
apresentar oficialmente.

1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão atua em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão pode apresentar 
observações ou solicitar informações 
suplementares. O Estado-Membro em 
causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes de o 
apresentar oficialmente. A Comissão 
consulta os parceiros sociais do país em 
causa, em cooperação com os parceiros 
sociais europeus, a fim de obter as suas 
opiniões no que se refere à apropriação, à 
coerência e à eficácia do plano nacional 
de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão atua em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão pode apresentar 
observações ou solicitar informações 
suplementares. O Estado-Membro em 
causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes de o 
apresentar oficialmente.

1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, e, se for caso disso, as 
respetivas atualizações, a Comissão atua 
em estreita cooperação com o 
Estado-Membro em causa. A Comissão 
pode apresentar observações sobre os 
projetos de plano ou solicitar informações 
suplementares. O Estado-Membro em 
causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o projeto de plano antes 
de o apresentar oficialmente.

Or. en

Alteração 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em cooperação com os parceiros 
sociais europeus, a Comissão consulta as 
autoridades locais e regionais, os 
parceiros sociais, as organizações da 
sociedade civil e outras partes 
interessadas pertinentes do país em causa, 
a fim de obter as suas opiniões no que se 
refere à apropriação, à coerência e à 
eficácia do plano nacional de recuperação 
e resiliência.

Or. en

Alteração 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Na sua avaliação, a Comissão deve 
ter em conta as sinergias criadas entre os 
planos de recuperação e resiliência dos 
diferentes Estados-Membros e a 
complementaridade entre esses planos e 
outros planos de investimento a nível 
nacional.

Or. en

Alteração 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta os objetivos 
gerais do mecanismo, conforme 
estabelecidos no artigo 4.º, as informações 
analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, as orientações políticas 
estratégicas sobre reformas e 
investimentos públicos, debatidas pelo 
Conselho e pelo Parlamento Europeu, a 
experiência em matéria de reformas 
adquirida através do Programa de Apoio 
às Reformas Estruturais e do Instrumento 
de Assistência Técnica, bem como a 
justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa.

Or. en
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Alteração 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas 
no programa nacional de reformas e no 
plano nacional em matéria de energia e 
clima do Estado-Membro em causa e, se 
for caso disso, as informações provenientes 
da assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa, a Estratégia da UE para a 
Igualdade de Género 2020-2025, e os 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa e, se for caso disso, as informações 
provenientes da assistência técnica 
recebida através do Instrumento de 
Assistência Técnica, bem como as 
informações incluídas no Relatório Anual 
sobre o Estado de direito, no Painel de 
Avaliação da Justiça na UE, no Painel de 
Indicadores Sociais ou em eventuais 
recomendações da Comissão. A Comissão 
deve ainda garantir que o plano seja 
objeto de uma avaliação do impacto no 
género realizada por um perito 
independente, ou, em alternativa, 
realizará, ela mesma, tal avaliação.

Or. en

Alteração 1074
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica. A 
Comissão deve ainda garantir que o plano 
seja objeto de uma avaliação do impacto 
no género realizada por peritos 
independentes, ou, em alternativa, 
realizará, ela mesma, tal avaliação.

Or. en

Alteração 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
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elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica. A 
Comissão deve ainda garantir que o plano 
seja objeto de uma avaliação do impacto 
no género realizada por um perito 
independente, ou, em alternativa, 
realizará, ela mesma, tal avaliação.

Or. en

Alteração 1076
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 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do último 
Semestre Europeu, a mais recente 
recomendação do Conselho quanto à 
política económica da área do euro no 
que se refere aos Estados-Membros que 
têm o euro como moeda, bem como a 
justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do 



AM\1214176PT.docx 9/221 PE657.421v02-00

PT

Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

Or. en

Alteração 1077
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica. Deve 
ser contemplada a criação de um sítio 
Web específico e multilíngue que preste 
apoio e forneça informações.

Or. en

Alteração 1078
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
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resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta a justificação 
e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

Or. en

Alteração 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima 
do Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas do 
Estado-Membro em causa, a probabilidade 
de insucesso do plano de recuperação e 
resiliência e, se for caso disso, as 
informações provenientes da assistência 
técnica recebida através do Instrumento de 
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Assistência Técnica.
Or. en

Alteração 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu, bem como a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa referidos no artigo 15.º, n.º 3, 
bem como quaisquer outras informações 
pertinentes, nomeadamente as incluídas no 
programa nacional de reformas e no plano 
nacional em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações

analíticas disponíveis sobre o 
Estado-Membro em causa, bem como a 
justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 
nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do 
Estado-Membro em causa e, se for caso 
disso, as informações provenientes da 
assistência técnica recebida através do 
Instrumento de Assistência Técnica.

Or. en

Alteração 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão avalia se o plano de 
recuperação e resiliência cumpre os 
requisitos horizontais dispostos no artigo 
4.º-A:
- se os projetos de investimento fazem 
parte dos planos de investimento 
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estratégico de países terceiros, envolvendo 
fatores suscetíveis de afetar a segurança 
ou a ordem pública, e que devem ser 
tomados em consideração pelos 
Estados-Membros e pela Comissão ao 
abrigo do artigo 4.º do Regulamento 
2019/452;
- se as medidas incluídas no plano de 
recuperação e resiliência não substituem 
despesas orçamentais correntes a nível 
nacional e se respeitam o princípio de 
adicionalidade do financiamento da 
União;
- se o plano de recuperação e resiliência 
observa os princípios da Estratégia da UE 
para a Igualdade de Género 2020-2025;
- se o plano de recuperação e resiliência 
gerará valor acrescentado europeu;
- se o plano de recuperação e resiliência 
respeita as dotações mínimas 
estabelecidas no artigo 4.º-A;
Se o plano de recuperação e resiliência 
não cumprir os requisitos horizontais 
acima enumerados não será considerado 
elegível para fins de 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

Alteração 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão avalia se o plano de 
recuperação e resiliência cumpre os 
requisitos horizontais dispostos no artigo 
14.º, n.º 1-A:
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- se os projetos de investimento fazem 
parte dos planos de investimento 
estratégico de países terceiros, envolvendo 
fatores suscetíveis de afetar a segurança 
ou a ordem pública, e que devem ser 
tomados em consideração pelos 
Estados-Membros e pela Comissão ao 
abrigo do artigo 4.º do Regulamento 
2019/452;
- se as medidas incluídas no plano de 
recuperação e resiliência não substituem 
despesas orçamentais correntes a nível 
nacional e se respeitam o princípio de 
adicionalidade do financiamento da 
União;
- se o plano de recuperação e resiliência 
respeita as dotações mínimas 
estabelecidas no artigo 14.º, n.º 1-A;
Se o plano de recuperação e resiliência 
não cumprir os requisitos horizontais 
acima enumerados não será considerado 
elegível para fins de 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

Alteração 1083
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, a par 
da contribuição destas transições para a 
consecução de uma situação orçamental 
sólida a médio prazo, que garanta a 
sustentabilidade das finanças públicas ou 
um rápido progresso rumo à 
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sustentabilidade, e, para o efeito, tem em 
conta os seguintes critérios:

Or. en

Alteração 1084
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital e para 
a transição rumo a uma economia de 
cuidados resiliente e, ainda, para a 
promoção da igualdade de género, sendo 
que, para o efeito, tem em conta os 
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 1085
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital e o 
reforço da autonomia estratégica da 
União, e, para o efeito, tem em conta os 
seguintes critérios:

Or. fr

Alteração 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, e, para o efeito, tem em conta 
os seguintes critérios:

Or. en

Alteração 1087
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para o âmbito de aplicação e os objetivos 
dispostos nos artigos 3.º e 4.º, e, para o 
efeito, tem em conta os seguintes critérios:

Or. en

Alteração 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica, social e 
digital, e, para o efeito, tem em conta os 
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
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Bischoff, Pina Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica, dos cuidados 
e digital, e, para o efeito, tem em conta os 
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a eficácia, a 
eficiência, a relevância e a coerência do 
plano de recuperação e resiliência e, para o 
efeito, tem em conta os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 1091
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 

3. A Comissão avalia a eficácia, a 
eficiência, a relevância e a coerência do 
plano de recuperação e resiliência e, para o 
efeito, tem em conta os seguintes critérios:
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critérios:
Or. en

Alteração 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão avalia a importância e 
a coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

3. A Comissão avalia a eficácia, a 
eficiência e a coerência do plano de 
recuperação e resiliência, bem como a sua 
relevância para as prioridades políticas 
europeias, e, para o efeito, tem em conta os 
seguintes critérios:

Or. en

Alteração 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 

Suprimido
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ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

a) Se a justificação fornecida no 
plano de recuperação e resiliência irá 
contribuir para responder de forma eficaz 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo os aspetos fiscais 
das mesmas, bem como nas 
recomendações formuladas ao abrigo do 
artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 
1176/2011, dirigidas ao Estado-Membro 
em causa, ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu, 
sendo que, no que se refere aos países da 
área do euro, deve ser dada especial 
atenção às recomendações relativas a essa 
área, conforme aprovadas pelo Conselho 
Europeu; ao disponibilizar fundos, é dada 
prioridade às medidas que se encontrem 
alinhadas com as recomendações 
específicas por país;

Or. en

Alteração 1098
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e a) Se o plano de recuperação e 
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resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

resiliência é compatível com os pilares 
estabelecidos no artigo 3.º;

Or. en

Alteração 1099
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 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas últimas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa, aos desafios e 
prioridades identificados na mais recente 
recomendação do Conselho quanto à 
política económica da área do euro no 
que se refere aos Estados-Membros que 
têm o euro como moeda, e noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
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responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes, incluindo 
os aspetos fiscais das mesmas, bem como 
nas recomendações formuladas ao abrigo 
do artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 
1176/2011, dirigidas ao Estado-Membro 
em causa ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1101
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir 
eficazmente para o âmbito de aplicação 
definido no artigo 3.º e para os objetivos 
estabelecidos no artigo 4.º;

Or. en

Alteração 1102
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados, no que diz respeito ao 
impacto da pandemia a nível económico, 
social e de emprego, nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
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oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

a) Relevância para as prioridades 
políticas europeias:

se o plano de recuperação e resiliência 
respeita as dotações mínimas para os 
domínios de intervenção europeus 
prioritários às quais se refere o artigo 
14.º, n.º 1-A;

Or. en

Alteração 1104
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes, incluindo 
os aspetos fiscais, dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
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oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa e nos 
programas nacionais de reformas;

Or. en

Alteração 1106
Bogdan Rzońca

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Caso um Estado-Membro esteja a 
ser confrontado com desequilíbrios ou 
desequilíbrios excessivos, conforme 
concluído pela Comissão após uma 
análise aprofundada, uma explicação da 
forma como serão aplicadas as 
recomendações formuladas ao abrigo do 
artigo 6.º do Regulamento (UE) n.º 
1176/2011;

Or. en

Alteração 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência respeita as dotações mínimas 
estabelecidas no artigo 14.º, n.º 1 para os 
domínios prioritários europeus constantes 
do artigo 3.º;

Or. en

Alteração 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Eficácia:
Or. en
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Alteração 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para reforçar 
o mercado único;

Or. en

Alteração 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;

Or. en

Alteração 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir um acompanhamento e uma 
aplicação eficazes do plano de 
recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos;

Or. en
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Alteração 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-E) Se o plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam;

Or. en

Alteração 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-F) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social 
e territorial;

Or. en

Alteração 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 

Suprimido
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responder aos desafios que delas 
resultam;

Or. en

Alteração 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas 
resultam;

Suprimido

Or. en

Alteração 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas 
resultam;

b) Se o plano é suscetível de 
contribuir de forma eficaz para reforçar o 
potencial de crescimento sustentável, criar 
empregos de elevada qualidade, aumentar 
a resiliência económica, social e 
institucional e o grau de preparação para 
as crises do Estado-Membro em causa, 
promovendo, ao mesmo tempo, uma 
execução das políticas equilibrada em 
termos de género, a fim de atenuar o 
impacto económico e social da crise e de 
contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1118
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas 
resultam;

b) De que modo o plano contribui de 
forma eficaz para as transições ecológica e 
digital, em consonância com a taxonomia 
da UE e com o princípio «não prejudicar 
significativamente»; e de que modo o 
plano contribui para os objetivos 
definidos nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima (PNEC) e 
para a transição para a neutralidade 
climática até 2030 ou até 2050, o mais 
tardar, bem como para os objetivos 
estabelecidos em conformidade com o 
Regulamento 2018/1999 (Lei Europeia do 
Clima);

Or. en

Alteração 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se, em termos concretos, o plano contém 
medidas destinadas a estreitar o fosso 
digital existente entre os 
Estados-Membros da UE, bem como 
medidas para promover a literacia digital;

Or. en

Alteração 1120
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição ecológica ou para responder aos 
desafios que dela resultam, incluindo se 
cumpre o princípio «não prejudicar 
significativamente», a que se refere o 
Regulamento (UE) 2020/852;

Or. en

Alteração 1121
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas 
resultam;

b) Se se espera que o plano contribua 
de forma eficaz para a implementação dos 
compromissos da União e dos seus 
Estados-Membros, nomeadamente o 
Acordo de Paris, os ODS das Nações 
Unidas e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;

Or. en

Alteração 1122
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital, bem como 
para a transição para uma economia de 
cuidados resiliente, ou para responder aos 
desafios que delas resultam;

Or. en
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Alteração 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica, dos cuidados e digital 
ou para responder aos desafios que delas 
resultam;

Or. en

Alteração 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para 
responder aos desafios que delas 
resultam;

b) Se pelo menos 50 % do montante 
solicitado para o plano é suscetível de 
contribuir para a integração de objetivos 
climáticos e ambientais;

Or. en

Alteração 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano é compatível com os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União e com uma trajetória destinada a 
limitar o aumento da temperatura global 
a 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais, 
e, em especial, se pelo menos 40 % do 
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custo total previsto de todos os planos de 
recuperação e resiliência são afetados a 
atividades que contribuam de forma 
significativa para a atenuação das e a 
adaptação às alterações climáticas, nos 
termos dos artigos 10.º e 11.º do 
Regulamento (UE) 2020/852, e se, no 
mínimo, 10 % desse custo total previsto 
dos planos são afetados a atividades que 
contribuam de forma significativa para 
quaisquer outros objetivos ambientais 
identificados nesse regulamento;

Or. en

Alteração 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se as orientações relativas à 
avaliação climática e a nível da 
biodiversidade foram bem aplicadas para 
cada uma das medidas dos planos de 
recuperação e resiliência dos 
Estados-Membros, e se essas medidas não 
causam um prejuízo para os objetivos 
ambientais constantes do Regulamento 
(UE) 2020/852, em conformidade com o 
artigo 17.º desse regulamento;

Or. en

Alteração 1127
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição digital ou para responder aos 
desafios que dela resultam, incluindo 
medidas de atenuação proporcionadas 
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para fazer face aos riscos de saúde 
associados à implantação da nova 
geração de tecnologias digitais;

Or. en

Alteração 1128
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se as medidas contribuirão para 
alcançar a meta de 37 % de despesas 
relacionadas com a integração de 
objetivos climáticos, com base na 
metodologia fornecida pela Comissão em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 1129
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se as medidas contribuirão para 
alcançar a meta de 40% de despesas 
relacionadas com a integração de 
objetivos climáticos, com base na 
metodologia fornecida pela Comissão em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 1130
Linea Søgaard-Lidell

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU;

Or. en

Alteração 1131
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano contém medidas 
destinadas a reduzir a dependência de 
terceiros países em domínios estratégicos;

Or. fr

Alteração 1132
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 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano contém medidas que 
reforçam de forma eficaz a autonomia 
estratégica da União;

Or. en

Alteração 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Eficiência:
Or. en

Alteração 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se a justificação fornecida pelos 
Estados-Membros de acordo com a 
metodologia constante do artigo 14.º, n.º 
1-C, contribui para demonstrar que todas 
as reformas e investimentos previstos no 
plano de recuperação e resiliência 
respeitam o princípio «não prejudicar 
significativamente» e os requisitos de 
salvaguardas mínimas; se o plano evita 
possíveis efeitos de dependência face ao 
carbono e se não apoia as atividades 
económicas a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 1-D, e, além disso, se a estimativa dos 
custos do plano consagrados a objetivos 
ambientais é credível e cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 14.º, n.º 
1-C;

Or. en

Alteração 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se a metodologia da Comissão 
para fazer o seguimento da 
implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais foi corretamente aplicada 
e se cada uma das medidas do plano de 
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recuperação e resiliência do 
Estado-Membro é suscetível de garantir 
que pelo menos 30 % do montante 
solicitado para esse plano contribui para 
a aplicação dos princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e, além 
disso, se nenhum dos investimentos e 
reformas apoiados pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é contrário à 
implementação do referido pilar;

Or. en

Alteração 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro relativamente ao 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego;

Or. en

Alteração 1137
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se as medidas contribuirão para 
alcançar uma meta horizontal de 10 % de 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade, com base na metodologia 
fornecida pela Comissão nos termos do 
artigo 14.º, n.º 2;

Or. en
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Justificação

Esta alteração permite uma dupla contabilização: as despesas relacionadas com o clima 
podem contribuir para a consecução da meta de 10 % relativa à biodiversidade.

Alteração 1138
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 16 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU e 
para o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;

Or. en

Alteração 1139
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se as medidas contribuirão para 
alcançar uma meta de 10 % de despesas 
relacionadas com a biodiversidade, com 
base na metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-C) Se as medidas do plano são 
suscetíveis de promover uma sociedade e 
uma economia digitais abertas e 
acessíveis, o que deve incluir uma 
explicação da forma como as medidas 
respeitam os princípios da 
interoperabilidade, da eficiência 
energética e da proteção de dados, bem 
como o modo como dão resposta aos 
desafios decorrentes da transição, 
incluindo os desafios relacionados com 
enviesamentos digitais, desigualdade, 
acessibilidade digital insuficiente e falta 
de competências digitais;

Or. en

Alteração 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para os 
objetivos climáticos e ambientais da UE, 
e, em especial, para alcançar as metas 
climáticas atualizadas da União para 
2030 e o objetivo de neutralidade 
climática até 2050;

Or. en

Alteração 1142
Martin Hojsík

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-C) Se as medidas respeitam as 
orientações relativas ao princípio «não 
prejudicar significativamente» a que se 
refere o artigo 3.º;

Or. en

Alteração 1143
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Se as medidas respeitam as 
orientações relativas ao princípio «não 
prejudicar significativamente» a que se 
refere o artigo 3.º;

Or. en

Alteração 1144
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 16 – n.º 3 – alínea b-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Se o plano contém medidas para 
garantir que pelo menos 37 % do 
montante solicitado para o plano 
contribui para a integração de objetivos 
climáticos e ambientais, com base na 
metodologia fornecida pela Comissão, de 
acordo com o artigo 14.º, n.º 2-A, a par de 
uma demonstração do modo como as 
medidas reduzem significativamente o 
défice de investimento nacional em 
medidas favoráveis ao meio ambiente;

Or. en
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Alteração 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-D) Se o plano em matéria de 
igualdade de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência dá uma resposta 
eficaz ao impacto das questões de género 
que surgem no contexto da crise e se 
garante a igualdade de género, 
designadamente no domínio do emprego, 
a igualdade salarial e o acesso a 
financiamento, bem como se inclui 
medidas para prevenir e combater a 
violência de género e doméstica e o 
assédio sexual;

Or. en

Alteração 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;

Suprimido

Or. en

Alteração 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência está associado a reformas 
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duradouro no Estado-Membro em causa; levadas a cabo ou planeadas ao abrigo do 
Programa de Apoio às Reformas 
Estruturais ou do Instrumento de 
Assistência Técnica, e se é suscetível de 
ter um impacto duradouro no 
Estado-Membro em causa;

Or. en

Alteração 1148
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa, 
em especial a nível da qualidade e 
sustentabilidade dos postos de trabalho 
criados;

Or. en

Alteração 1149
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se o plano em matéria de 
igualdade de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência dá uma resposta 
eficaz às questões de género que surgem 
no contexto da crise e se garante a 
igualdade de género, designadamente no 
domínio do emprego, a igualdade salarial 
e o acesso a financiamento, se contribui 
para a promoção do princípio das 
questões de género e para a eliminação da 
discriminação em função do género, e, 
além disso, se inclui medidas para 
prevenir e combater a violência de género 
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e doméstica e o assédio sexual;
Or. en

Alteração 1150
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 16 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se o plano em matéria de 
igualdade de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência dá uma resposta 
eficaz às questões de género que surgem 
no contexto da crise e se garante a 
igualdade de género, designadamente no 
domínio do emprego, e o acesso a 
financiamento, bem como se inclui 
medidas para prevenir e combater a 
violência de género e doméstica;

Or. en

Alteração 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Relevância:
Or. en

Alteração 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-B) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; 

Or. en

Alteração 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social 
e territorial;

Suprimido

Or. en

Alteração 1154
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 

Suprimido
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Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social 
e territorial;

Or. en

Alteração 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social 
e territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu 2020, e se contribui 
para a implementação dos objetivos 
climáticos e ambientais da União, para os 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa, bem como para a Estratégia da UE 
para a Igualdade de Género 2020-2025;

Or. en

Alteração 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de dar resposta às 
mais recentes orientações estratégicas 
debatidas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho no que se refere a reformas e a 
investimentos públicos que contribuem, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 



PE657.421v02-00 44/221 AM\1214176PT.docx

PT

para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, garantir o bom 
funcionamento do mercado único, atenuar 
o impacto económico e social da crise e 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o 
desenvolvimento acelerado de atividades 
compatíveis com o Acordo de Paris sobre 
alterações climáticas e para reduzir as 
atividades que sejam incompatíveis, bem 
como para reforçar a criação de emprego e 
a resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Alteração 1158
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise nas regiões e 
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para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

territórios que registam as mais elevadas 
taxas de desemprego dos respetivos 
Estados-Membros, e contribuir para 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Alteração 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social 
e territorial;

d) Se as autoridades locais e 
regionais, os parceiros sociais, os 
trabalhadores, as comunidades locais, as 
organizações da sociedade civil e todas as 
outras partes interessadas pertinentes, 
tanto a nível nacional como regional, 
foram consideravelmente consultadas;

Or. en

Alteração 1160
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego sensível 
ao género e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro, atenuar o 
impacto económico e social da crise e 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial, bem como a 
igualdade de género;



PE657.421v02-00 46/221 AM\1214176PT.docx

PT

Or. en

Alteração 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, o 
progresso social e a resiliência económica 
e social do Estado-Membro, reduzir as 
desigualdades, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Alteração 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, o 
progresso social e a resiliência económica 
e social do Estado-Membro, reduzir as 
desigualdades, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Alteração 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a competitividade a longo 
prazo, a criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a produtividade, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social 
do Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Alteração 1165
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 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
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forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, a 
igualdade de género e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica, territorial e social 
do Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico, social e demográfico da crise e 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica, orçamental e social 
do Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en
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Alteração 1168
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento ecológico, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social 
do Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Alteração 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico, social e demográfico da crise e 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social 
e territorial;

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro no contexto da 
recuperação da crise e atenuar o impacto 
económico e social da crise;

Or. en

Alteração 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Se as medidas do plano são 
suscetíveis de conduzir a melhorias a 
nível dos princípios do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e do Painel de 
Indicadores Sociais que lhe está 
associado;

Or. en

Alteração 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Coerência:
Or. en

Alteração 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representam 
ações coerentes;

Or. en

Alteração 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Se o plano contém medidas que 
respondem de forma eficaz a lacunas 
relacionadas com os valores consagrados 
no artigo 2.º do TUE;

Or. en

Alteração 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Se os compromissos de reforma 
constituem um pacote de reforma 
abrangente;

Or. en

Alteração 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel



PE657.421v02-00 52/221 AM\1214176PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

Suprimido

Or. en

Alteração 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível, congruente com o 
princípio da eficiência em termos de 
custos e proporcional ao impacto esperado 
na economia e no emprego; e, ainda, se os 
custos estão diretamente relacionados 
com as reformas promotoras de 
crescimento e com os investimentos 
sustentáveis apresentados;

Or. en

Alteração 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
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recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego, e se o plano está em 
consonância com a noção de boa gestão 
financeira;

Or. en

Alteração 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

e) Eficiência:

Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível, congruente com o 
princípio da eficiência em termos de 
custos e proporcional ao impacto esperado 
na economia e no emprego;

Or. en

Alteração 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
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razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego, bem como um plano de 
pagamento que cumpra o disposto na 
legislação;

Or. en

Alteração 1181
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
suficiente, face aos progressos necessários 
rumo à consecução dos objetivos 
ambientais, e plausível em relação ao 
impacto na economia e no emprego;

Or. en

Alteração 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

e) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro sobre o montante dos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência apresentado é 
razoável, plausível e eficiente em termos 
de custos, atendendo ao impacto esperado 
na economia e no emprego;

Or. en

Alteração 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência proporciona garantias 
suficientes de observância das regras do 
Regulamento Financeiro em matéria de 
conflitos de interesses no que se refere à 
execução do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) O modo como o plano de 
recuperação e resiliência se enquadra no 
plano a médio prazo do Estado-Membro 
para (voltar a) alcançar uma situação 
orçamental sólida, em conformidade com 
o quadro de governação económica da 
União;

Or. en

Alteração 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

Suprimido

Or. en

Alteração 1187
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

f) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo o calendário, as 
metas e os objetivos intermédios previstos, 
bem como os indicadores conexos, que 
incluem os progressos a nível da melhoria 
dos desempenhos em domínios 
contemplados pelo Painel de Indicadores 
Sociais;

Or. en

Alteração 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 

f) Se as medidas e as despesas 
propostas proporcionam valor 
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execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

acrescentado europeu;

Or. en

Alteração 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representem 
ações coerentes;

f) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas promotoras de 
crescimento e de projetos de investimento 
público sustentável que representem ações 
coerentes;

Or. en

Alteração 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos.

Suprimido

Or. en

Alteração 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos.

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos, que incluem os 
progressos a nível da melhoria dos 
desempenhos em domínios contemplados 
pelo Painel de Indicadores Sociais.

Or. en

Alteração 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos.

g) Coerência:

Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz e eficiente 
do plano de recuperação e resiliência, 
incluindo o calendário, as metas e os 
objetivos intermédios previstos, bem como 
os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 1193
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos.

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário previsto e as metas e os 
objetivos intermédios de base científica e 
com prazos específicos, bem como os 
indicadores em matéria de 
sustentabilidade.

Or. en

Alteração 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos.

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, a probabilidade de 
insucesso, bem como os indicadores 
conexos;

Or. en

Alteração 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios claros previstos, bem como os 
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indicadores conexos. indicadores conexos.
Or. en

Alteração 1196
Csaba Molnár

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se, em consonância com o 
princípio de parceria, foi plenamente 
respeitada a obrigação de participação 
das partes interessadas no processo de 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, nos termos do artigo 15.º, n.º 
5, do presente regulamento, bem como do 
Código de Conduta Europeu sobre 
Parcerias. O processo de parceria deve 
incluir uma consulta pública aberta em 
linha com uma duração mínima de 30 
dias, e que deve ser divulgada à escala 
nacional. Os planos nacionais que 
utilizem o MRR devem descrever na 
íntegra o processo de parceria, bem como 
a forma como foram tidas em conta as 
contribuições das partes interessadas. O 
que precede é uma condição prévia para a 
aprovação dos planos nacionais para 
efeitos de utilização do MRR, bem como 
para a transferência de fundos para os 
respetivos governos nacionais;

Or. en

Alteração 1197
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se as audiências realizadas com 
vista à preparação do plano de 
recuperação e resiliência incluem as 
metas e os objetivos intermédios 
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pertinentes e asseguram que é oferecida 
às autoridades locais, aos parceiros 
sociais e aos representantes dos 
movimentos sociais a possibilidade real de 
participar na preparação e aplicação do 
plano;

Or. en

Alteração 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano é suscetível de 
contribuir de forma eficaz para o 
cumprimento dos compromissos da União 
e dos seus Estados-Membros, em especial 
o Acordo de Paris, as novas metas 
climáticas e energéticas da União para 
2030, os ODS da ONU, a integração da 
dimensão de género e o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Or. en
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Alteração 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência contribui para o 
desenvolvimento de infraestruturas 
essenciais, em particular nos 
Estados-Membros onde o PIB per capita é 
inferior à média da UE e o nível da dívida 
pública é sustentável;

Or. en

Alteração 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência respeita o princípio «não 
prejudicar significativamente», com base 
nos critérios estabelecidos pela Comissão 
em conformidade com o artigo 14.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 1202
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência respeita o princípio «não 
prejudicar significativamente», com base 
nos critérios estabelecidos pela Comissão 
em conformidade com o artigo 14.º, n.º 1;

Or. en
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Alteração 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência inclui medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representam 
ações coerentes;

Or. en

Alteração 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência é compatível com os seis 
pilares referidos no artigo 3.º, e se 
respeita as contribuições mínimas para 
cada pilar;

Or. en

Alteração 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Se as consultas realizadas com 
vista à preparação do plano de 
recuperação e resiliência, bem como os 
diálogos previstos no âmbito da execução 
do plano de recuperação e resiliência, 
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nomeadamente as metas e os objetivos 
intermédios, asseguram que é dada às 
autoridades locais, aos parceiros sociais, 
às organizações da sociedade civil e às 
outras partes interessadas pertinentes a 
possibilidade real de participarem na e 
beneficiarem da preparação e execução 
do plano de recuperação e resiliência, 
conforme previsto no artigo 15.º;

Or. en

Alteração 1206
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Se se espera 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 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 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Se são suficientes os esforços 
envidados no sentido de evitar a 
corrupção com financiamento oriundo 
dos planos, bem como para evitar a 
utilização ilícita dos fundos;

Or. en
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Alteração 1208
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Se são suficientes os esforços 
envidados no sentido de evitar a 
corrupção com financiamento oriundo 
dos planos, bem como para evitar a 
utilização ilícita dos fundos;

Or. en

Alteração 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) Se as consultas realizadas com 
vista à preparação do plano de 
recuperação e resiliência, bem como os 
diálogos previstos no âmbito da execução 
do plano de recuperação e resiliência, 
nomeadamente as metas e os objetivos 
intermédios, asseguram que é dada às 
autoridades locais, aos parceiros sociais, 
às organizações da sociedade civil, 
incluindo às ONG ambientalistas e 
outras, e às outras partes interessadas 
pertinentes a possibilidade real de 
participarem na preparação e execução 
do plano de recuperação e resiliência, e se 
a organização e execução da parceria 
foram levadas a cabo em conformidade 
com o Regulamento Delegado (UE) n.º 
240/2014 da Comissão;

Or. en

Alteração 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estas critérios de avaliação são aplicados 
em conformidade com o Anexo II.

Or. en

Alteração 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso o Estado-Membro em causa 
tenha solicitado um apoio sob a forma de 
empréstimos referido no artigo 12.º, a 
Comissão avalia se o pedido de apoio sob a 
forma de empréstimos cumpre os critérios 
estabelecidos no artigo 13.º, n.º 1, 
nomeadamente se as reformas e os 
investimentos adicionais abrangidos pelo 
pedido de empréstimo cumprem os 
critérios de avaliação previstos no n.º 3.

4. Caso o Estado-Membro em causa 
tenha solicitado um apoio sob a forma de 
empréstimos referido no artigo 12.º, a 
Comissão avalia se o pedido de apoio sob a 
forma de empréstimos cumpre os critérios 
estabelecidos no artigo 13.º, n.º 1, 
nomeadamente se as reformas promotoras 
de crescimento e os investimentos 
sustentáveis adicionais abrangidos pelo 
pedido de empréstimo cumprem os 
critérios de avaliação previstos no n.º 3.

Or. en

Alteração 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos da avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros, a 
Comissão pode ser assistida por peritos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos da avaliação dos planos 
de recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados-Membros, a Comissão pode 
ser assistida por peritos.

5. Para efeitos da avaliação dos planos 
de recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados-Membros, a Comissão pode 
ser assistida por peritos. Os parceiros 
sociais devem também participar sempre 
que os conhecimentos especializados 
solicitados digam respeito a políticas 
laborais.

Or. en

Alteração 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Ao avaliar os programas de 
recuperação e resiliência dos 
Estados-Membros, a Comissão deve 
incentivar e dar prioridade a projetos de 
natureza transfronteiriça e que 
interliguem vários Estados-Membros.
Ao dialogar com os Estados-Membros, a 
Comissão deve incentivar sinergias entre 
os planos de recuperação dos vários 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

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

Artigo 16.º-A
Processo decisório

1. Após receber os planos nacionais 
anuais de recuperação e resiliência de 
todos os Estados-Membros, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, por meio de ato delegado, e o 
mais tardar até 31 de maio, um relatório 
que sintetize as informações contidas 
nesses planos nacionais e que avalie o 
impacto das medidas propostas na 
economia da União e no que diz respeito 
aos objetivos da Estratégia Anual para o 
Crescimento Sustentável. O relatório 
deve, nomeadamente: 
a) Refletir o modo como o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência contribui para 
os objetivos da UE relacionados com a 
sustentabilidade competitiva e transição 
ecológica, transformação digital, coesão 
económica e social, Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e resiliência institucional; 
b) indicar o montante total da 
contribuição financeira e dos 
empréstimos do mecanismo autorizados e 
pagos aos Estados-Membros, bem como 
discriminar, por rubrica orçamental, o 
volume das receitas afetadas ao 
Mecanismo. 

Or. en

Alteração 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Decisão da Comissão Proposta da Comissão e decisão de 
execução do Conselho

Or. en
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Alteração 1217
Jens Geier

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Decisão da Comissão Decisão de atribuição
Or. en

Alteração 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão 
do plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão avalia o mais 
rapidamente possível a apresentação 
oficial do plano de recuperação e 
resiliência pelo Estado-Membro e propõe 
um montante para a contribuição 
financeira a partir do mecanismo. Sempre 
que a Comissão emita uma avaliação 
positiva do plano de recuperação e 
resiliência, deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta de 
mobilização do mecanismo. A decisão de 
mobilização do mecanismo é tomada em 
conjunto pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho no prazo de um mês a contar da 
apresentação da proposta pela Comissão. 
O Parlamento Europeu delibera por 
maioria dos membros que o compõem e 
três quintos dos votos expressos e o 
Conselho delibera por maioria 
qualificada. Ao mesmo tempo que 
apresenta a sua proposta de decisão de 
mobilização do mecanismo, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta de transferência 
para as rubricas orçamentais relevantes. 
Em caso de desacordo, é iniciado um 
procedimento de concertação tripartida.

Or. en
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Alteração 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão 
do plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução.

Or. en

Alteração 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. A decisão deve basear-se na 
avaliação do plano de recuperação e 
resiliência e na comunicação com o 
Estado-Membro em questão, incluindo 
eventuais correções. Se a avaliação pela 
Comissão do plano de recuperação e 
resiliência for positiva, essa decisão 
estabelece as reformas e os projetos de 
investimento a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios, bem como a 
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contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado, nos termos do artigo 26.º-A. Se 
a avaliação pela Comissão do plano de 
recuperação e resiliência for positiva, essa 
decisão estabelece as reformas promotoras 
de crescimento e os projetos de 
investimento sustentável a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios claros cuja 
consecução é necessária para o 
desembolso da parcela da contribuição 
financeira atribuída em conformidade com 
o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 

1. Após o Parlamento Europeu e o 
Conselho tomarem uma decisão quanto 
ao ato delegado a que se refere o artigo 
16.º-A, a Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses em relação ao plano 
de recuperação e resiliência de cada 
Estado-Membro, por meio de um ato de 



PE657.421v02-00 72/221 AM\1214176PT.docx

PT

positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. Mediante proposta da Comissão, o 
Conselho aprova, por meio de uma 
decisão de execução, a avaliação do plano 
de recuperação e resiliência conforme 
apresentado pelo Estado-Membro. Se a 
avaliação pela Comissão do plano de 
recuperação e resiliência for positiva, a 
proposta da Comissão relativa a uma 
decisão de execução do Conselho 
estabelece as reformas e os projetos de 
investimento a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
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recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento 
sustentáveis a executar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1225
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1226
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 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de dois meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de três meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1229
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1230
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de um mês a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. fr

Alteração 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de seis semanas a contar da data da 
apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fase de execução deve dar 
prioridade às reformas promotoras de 
crescimento e aos projetos de investimento 
sustentável que estejam alinhados com as 
recomendações específicas por país.

Or. en

Alteração 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite um apoio sob a forma de 
empréstimos, a decisão deve igualmente 
estabelecer o montante do apoio sob a 
forma de empréstimos referido no artigo 
12.º, n.os 4 e 5, e as reformas e os projetos 

2. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite um apoio sob a forma de 
empréstimos, a proposta da Comissão 
relativa a uma decisão de execução do 
Conselho deve igualmente estabelecer o 
montante do apoio sob a forma de 



PE657.421v02-00 78/221 AM\1214176PT.docx

PT

de investimento adicionais a executar pelo 
Estado-Membro abrangidos por esse apoio 
sob a forma de empréstimos, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios 
adicionais.

empréstimos referido no artigo 12.º, n.os 4 e 
5, e as reformas e os projetos de 
investimento adicionais a executar pelo 
Estado-Membro abrangidos por esse apoio 
sob a forma de empréstimos, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios 
adicionais.

Or. en

Alteração 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite um apoio sob a forma de 
empréstimos, a decisão deve igualmente 
estabelecer o montante do apoio sob a 
forma de empréstimos referido no artigo 
12.º, n.os 4 e 5, e as reformas e os projetos 
de investimento adicionais a executar pelo 
Estado-Membro abrangidos por esse apoio 
sob a forma de empréstimos, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios 
adicionais.

2. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite um apoio sob a forma de 
empréstimos, a decisão deve igualmente 
estabelecer o montante do apoio sob a 
forma de empréstimos referido no artigo 
12.º, n.os 4 e 5, e as reformas promotoras 
de crescimento e os projetos de 
investimento sustentável adicionais a 
executar pelo Estado-Membro abrangidos 
por esse apoio sob a forma de 
empréstimos, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios adicionais e claros.

Or. en

Alteração 1236
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite um apoio sob a forma de 
empréstimos, a decisão deve igualmente 
estabelecer o montante do apoio sob a 
forma de empréstimos referido no artigo 
12.º, n.os 4 e 5, e as reformas e os projetos 
de investimento adicionais a executar pelo 

2. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite um apoio sob a forma de 
empréstimos, a decisão deve igualmente 
estabelecer o montante do apoio sob a 
forma de empréstimos referido no artigo 
12.º, n.os 4 e 5, e, se for caso disso, as 
reformas e os projetos de investimento 
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Estado-Membro abrangidos por esse apoio 
sob a forma de empréstimos, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios 
adicionais.

adicionais a executar pelo Estado-Membro 
abrangidos por esse apoio sob a forma de 
empréstimos, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes.

Or. en

Alteração 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira referida 
no n.º 1 deve ser determinada com base 
nos custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro em causa, conforme 
avaliado ao abrigo dos critérios previstos 
no artigo 16.º, n.º 3. O montante da 
contribuição financeira é fixado do 
seguinte modo:

3. O montante da contribuição 
financeira para os planos de recuperação e 
resiliência elegíveis ao abrigo dos critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, é definido do 
seguinte modo:

Or. en

Alteração 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira referida 
no n.º 1 deve ser determinada com base nos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro em causa, conforme 
avaliado ao abrigo dos critérios previstos 
no artigo 16.º, n.º 3. O montante da 
contribuição financeira é fixado do 
seguinte modo:

3. A contribuição financeira referida 
no n.º 1 deve ser determinada com base nos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro em causa, conforme 
avaliado ao abrigo dos critérios previstos 
no artigo 16.º, n.º 3, e examinado de forma 
independente pelo Tribunal de Contas 
Europeu. O montante da contribuição 
financeira é fixado do seguinte modo:

Or. en
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Alteração 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira referida 
no n.º 1 deve ser determinada com base nos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro em causa, conforme 
avaliado ao abrigo dos critérios previstos 
no artigo 16.º, n.º 3. O montante da 
contribuição financeira é fixado do 
seguinte modo:

3. A contribuição financeira referida 
no n.º 1 deve ser determinada com base na 
avaliação ao abrigo dos critérios previstos 
no artigo 16.º, n.º 3, conforme 
estabelecidos no anexo II, bem como nos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro em causa. O montante da 
contribuição financeira é fixado do 
seguinte modo:

Or. en

Alteração 1240
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A contribuição financeira referida 
no n.º 1 deve ser determinada com base nos 
custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro em causa, conforme 
avaliado ao abrigo dos critérios previstos 
no artigo 16.º, n.º 3. O montante da 
contribuição financeira é fixado do 
seguinte modo:

3. No que se refere aos planos de 
recuperação e resiliência que respeitam os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, a 
contribuição financeira referida no n.º 1 
deve ser determinada com base nos custos 
totais estimados do plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
em causa, do seguinte modo:

Or. en

Alteração 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º, 
tendo em conta que por cada classificação 
de nível B deve ser aplicada uma redução 
de 5 % à contribuição financeira máxima;

Or. en

Alteração 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º, 
após aplicada a redução decorrente de 
uma avaliação independente da 
probabilidade de insucesso da execução;

Or. en

Alteração 1243
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, 
e o montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

a) Se o montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e de 
resiliência for igual ou superior à 
contribuição financeira máxima para esse 
Estado-Membro referida no artigo 10.º, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante total da contribuição financeira 
máxima referida no artigo 10.º;

Or. en

Alteração 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, 
e o montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

a) Se o montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e de 
resiliência for igual ou superior à 
contribuição financeira máxima para esse 
Estado-Membro referida no artigo 10.º, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante total da contribuição financeira 
máxima referida no artigo 10.º;

Or. en

Alteração 1245
José Gusmão

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

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, 
e o montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

a) Se o montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e de 
resiliência for igual ou superior à 
contribuição financeira máxima para esse 
Estado-Membro referida no artigo 10.º, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante total da contribuição financeira 
máxima referida no artigo 10.º;

Or. en

Alteração 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória, 
com as melhores classificações possíveis, 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e 
o montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

Or. en

Alteração 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e de resiliência for 
igual ou superior à contribuição financeira 
máxima para esse Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma total, 
maioritária ou parcial os critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o montante 
dos custos totais estimados do plano de 
recuperação e de resiliência for igual ou 
superior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima referida no artigo 10.º;

Or. en

Justificação

A Comissão avalia o nível de cumprimento dos critérios, a fim de conseguir fazer 
corresponder a contribuição financeira desembolsada a tal nível.

Alteração 1248
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir os critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, não é 
atribuída nenhuma contribuição 
financeira ao Estado-Membro em causa. 
O Estado-Membro disporá de dois meses 
para efetuar alterações ao plano e 
apresentá-lo novamente à Comissão. A 
Comissão disporá de um mês para 
fornecer uma resposta. Se a Comissão 
considerar que as alterações não são 
suficientes para assegurar o cumprimento 
dos critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, 
não é atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro em causa. 
O Estado-Membro em causa pode 
apresentar um pedido de apoio técnico ao 
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abrigo do Instrumento de Assistência 
Técnica para, nos ciclos subsequentes, 
poder preparar melhor a proposta;

Or. en

Alteração 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência for 
inferior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência;

Se o plano de recuperação e resiliência 
cumprir de forma satisfatória os critérios 
previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o montante 
dos custos totais estimados do plano de 
recuperação e resiliência for inferior à 
contribuição financeira máxima para esse 
Estado-Membro referida no artigo 10.º, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência, tendo 
em conta que por cada classificação de 
nível B deve ser aplicada uma redução de 
5 % à contribuição financeira máxima;

Or. en

Alteração 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência for 
inferior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante dos custos totais 

b) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência for 
inferior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante dos custos totais 
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estimados do plano de recuperação e 
resiliência;

estimados do plano de recuperação e 
resiliência, após aplicada a redução 
decorrente de uma avaliação 
independente da probabilidade de 
insucesso da execução;

Or. en

Alteração 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, 
e o montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência for 
inferior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência;

b) Se o montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência for inferior à contribuição 
financeira máxima para esse 
Estado-Membro referida no artigo 10.º, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1252
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, 
e o montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência for 
inferior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 

b) Se o montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência for inferior à contribuição 
financeira máxima para esse 
Estado-Membro referida no artigo 10.º, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante dos custos totais estimados do 
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atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência;

plano de recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1253
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, 
e o montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência for 
inferior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência;

b) Se o montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência for inferior à contribuição 
financeira máxima para esse 
Estado-Membro referida no artigo 10.º, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória os 
critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência for 
inferior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante dos custos totais 

b) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória, 
com as melhores classificações possíveis, 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, e 
o montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência for 
inferior à contribuição financeira máxima 
para esse Estado-Membro referida no 
artigo 10.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
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estimados do plano de recuperação e 
resiliência;

igual ao montante total do custo total 
estimado do plano de recuperação e 
resiliência;

Or. en

Alteração 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência cumprir de forma satisfatória, 
com as melhores classificações possíveis, 
os critérios previstos no artigo 16.º, n.º 3, 
a contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro, conforme disposto no 
artigo 17.º, n.º 3, alínea a), ou no artigo 
17.º, n.º 3, alínea b), o que depende, 
respetivamente, do facto de os custos 
totais estimados serem superiores, iguais 
ou inferiores à contribuição financeira 
máxima para o Estado-Membro referida 
no artigo 10.º, é reduzida 
proporcionalmente em conformidade com 
os critérios de classificação especificados 
no anexo II.

Or. en

Justificação

Esta alteração reduz de forma progressiva o montante atribuído a um Estado-Membro, em 
função das classificações obtidas na avaliação do seu plano de recuperação. Deste modo, é 
dado um incentivo aos Estados-Membros para aderirem às prioridades estabelecidas pelo 
legislador europeu. Os fundos não são irreversivelmente perdidos, dado que uma outra 
disposição dá aos Estados-Membros a possibilidade de reverem o plano de recuperação.

Alteração 1256
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória os critérios previstos no artigo 
16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao 
Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória os critérios previstos no artigo 
16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
em causa.

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória os critérios previstos no artigo 
16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
em causa. A Comissão deve comunicar 
adequadamente esta decisão, permitindo 
que o Estado-Membro em causa adapte 
ou substitua o seu plano, em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 5-A.

Or. en

Alteração 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória os critérios previstos no artigo 
16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
em causa.

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência não cumprir de forma 
satisfatória os critérios previstos no artigo 
16.º, n.º 3, não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
em causa, sendo aplicável o n.º 5 do 
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presente artigo.
Or. en

Alteração 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se as medidas e a despesa 
propostas proporcionam um valor 
acrescentado europeu.

Or. en

Alteração 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 
metas e os objetivos intermédios 
pertinentes, identificados em relação à 
execução do plano de recuperação e 
resiliência;

a) A contribuição financeira a pagar 
apenas em parcelas, que serão, no 
mínimo, duas, logo que o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 
metas e os objetivos intermédios claros, 
identificados em relação à execução do 
plano de recuperação e resiliência; a 
pedido do Parlamento Europeu, e na 
sequência da não consecução de uma ou 
mais metas ou objetivos intermédios, as 
parcelas subsequentes ficarão retidas até 
que seja fornecida uma explicação 
satisfatória ao Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A contribuição financeira a pagar em 
parcelas logo que o Estado-Membro tiver 
cumprido de forma satisfatória as metas e 
os objetivos intermédios pertinentes, 
identificados em relação à execução do 
plano de recuperação e resiliência;

a) A contribuição financeira a pagar 
apenas em parcelas logo que o 
Estado-Membro tiver cumprido de forma 
satisfatória as metas e os objetivos 
intermédios claros, identificados em 
relação à execução do plano de 
recuperação e resiliência; a pedido do 
Parlamento Europeu, e na sequência da 
não consecução de uma ou mais metas ou 
objetivos intermédios, as parcelas 
subsequentes ficarão retidas até que seja 
fornecida uma explicação satisfatória ao 
Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 1262
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 
metas e os objetivos intermédios 
pertinentes, identificados em relação à 
execução do plano de recuperação e 
resiliência;

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 
metas e os objetivos intermédios de base 
científica e com prazos específicos, 
identificados em relação à execução do 
plano de recuperação, resiliência e 
transição;

Or. en

Alteração 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 

a) A contribuição financeira a pagar 
em parcelas logo que o Estado-Membro 
tiver concluído e cumprido de forma 
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metas e os objetivos intermédios 
pertinentes, identificados em relação à 
execução do plano de recuperação e 
resiliência;

satisfatória as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes, identificados em 
relação à execução do plano de 
recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A contribuição financeira e, se for 
caso disso, o montante de apoio sob a 
forma de empréstimos a pagar enquanto 
pré-financiamento, em conformidade com 
o artigo 11.º-A, após a aprovação do 
plano de recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A contribuição financeira e, se for 
caso disso, o montante de apoio sob a 
forma de empréstimos a pagar enquanto 
pré-financiamento, em conformidade com 
o artigo 11.º-A, após a aprovação do 
plano de recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1266
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) A descrição das reformas e dos 
projetos de investimento e o montante do 
custo total estimado do plano de 
recuperação e resiliência;

b) A descrição das reformas e dos 
projetos de investimento e o montante do 
custo total estimado do plano de 
recuperação e resiliência, bem como o 
custo da inação em termos de 
sustentabilidade;

Or. en

Alteração 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A descrição das reformas e dos 
projetos de investimento e o montante do 
custo total estimado do plano de 
recuperação e resiliência;

b) A descrição das reformas 
promotoras de crescimento e dos projetos 
de investimento sustentável e o montante 
do custo total estimado do plano de 
recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A descrição das reformas e dos 
projetos de investimento e o montante do 
custo total estimado do plano de 
recuperação e resiliência;

b) A descrição das reformas e das 
medidas de investimento e o montante do 
custo total estimado do plano de 
recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea c) – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1) no que respeita à conclusão do 
investimento, o período de investimento 
para a execução do projeto de investimento 
termina, o mais tardar, sete anos após a 
adoção da decisão,

1) no que respeita à conclusão do 
investimento, o período de investimento 
para a execução do projeto de investimento 
deve permitir a execução de investimentos 
infraestruturais, em conformidade com o 
artigo 15.º, n.º 3, alínea d),

Or. en

Alteração 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea c) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) no que respeita à conclusão do 
investimento, o período de investimento 
para a execução do projeto de investimento 
termina, o mais tardar, sete anos após a 
adoção da decisão,

1) no que respeita à conclusão do 
investimento sustentável, o período de 
investimento para a execução do projeto de 
investimento termina, o mais tardar, sete 
anos após a adoção da decisão,

Or. en

Alteração 1271
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea c) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) no que respeita à conclusão do 
investimento, o período de investimento 
para a execução do projeto de investimento 
termina, o mais tardar, sete anos após a 
adoção da decisão,

1) no que respeita à conclusão do 
investimento, o período de investimento 
para a execução do projeto de investimento 
termina, o mais tardar, cinco anos após a 
adoção da decisão,

Or. en

Alteração 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea c) – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1) no que respeita à conclusão do 
investimento, o período de investimento 
para a execução do projeto de investimento 
termina, o mais tardar, sete anos após a 
adoção da decisão,

1) no que respeita à conclusão do 
investimento, o período de investimento 
para a execução do projeto de investimento 
termina, o mais tardar, nove anos após a 
adoção da decisão,

Or. en

Alteração 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea c) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) no que respeita à conclusão das 
reformas, o prazo para a execução das 
mesmas termina, o mais tardar, quatro anos 
após a adoção da decisão.

2) no que respeita à conclusão das 
reformas, o prazo para a execução de 
reformas promotoras de crescimento 
termina, o mais tardar, quatro anos após a 
adoção da decisão.

Or. en

Alteração 1274
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea c) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) no que respeita à conclusão das 
reformas, o prazo para a execução das 
mesmas termina, o mais tardar, quatro 
anos após a adoção da decisão.

2) no que respeita à conclusão das 
reformas, o prazo para a execução das 
mesmas termina, o mais tardar, três anos 
após a adoção da decisão.

Or. en

Alteração 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea c) – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2) no que respeita à conclusão das 
reformas, o prazo para a execução das 
mesmas termina, o mais tardar, quatro 
anos após a adoção da decisão.

2) no que respeita à conclusão das 
reformas, o prazo para a execução das 
mesmas termina, o mais tardar, cinco anos 
após a adoção da decisão.

Or. en

Alteração 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As disposições e o calendário de 
execução do plano de recuperação e 
resiliência;

d) As disposições e o calendário de 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo objetivos 
intermédios específicos;

Or. en

Alteração 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os indicadores pertinentes 
relacionados com o cumprimento das 
metas e dos objetivos intermédios 
previstos; e

e) Os indicadores pertinentes 
relacionados com o cumprimento das 
metas e dos objetivos intermédios 
previstos, incluindo a metodologia para 
avaliar o cumprimento das metas de 
despesas nos domínios climático e 
ambiental, a que se referem os artigos 
4.º-A e 14.º; e

Or. en

Alteração 1278
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os indicadores pertinentes 
relacionados com o cumprimento das 
metas e dos objetivos intermédios 
previstos; e

e) Os indicadores de sustentabilidade 
harmonizados, relacionados com o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios previstos; e

Or. en

Alteração 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os indicadores pertinentes 
relacionados com o cumprimento das 
metas e dos objetivos intermédios 
previstos; e

e) Os indicadores pertinentes 
relacionados com o cumprimento das 
metas e dos objetivos intermédios claros; e

Or. en

Alteração 1280
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As disposições para permitir que a 
Comissão tenha acesso aos dados 
pertinentes subjacentes.

f) As disposições para permitir que a 
Comissão tenha acesso aos dados 
pertinentes subjacentes e a relatórios 
auditados independentes.

Or. en

Alteração 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) As disposições para permitir que a 
Comissão tenha acesso aos dados 
pertinentes subjacentes.

f) As disposições que permitem que a 
Comissão tenha pleno acesso a todos os 
dados pertinentes subjacentes.

Or. en

Alteração 1282
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se for caso disso, o montante do 
empréstimo a pagar em parcelas e as metas 
e objetivos intermédios adicionais 
relacionados com o desembolso do apoio 
sob a forma de empréstimos.

g) Se for caso disso, o montante do 
empréstimo a pagar em parcelas e, quando 
aplicável, as metas e objetivos intermédios 
relacionados com o desembolso do apoio 
sob a forma de empréstimos.

Or. en

Alteração 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se for caso disso, o montante do 
empréstimo a pagar em parcelas e as metas 
e objetivos intermédios adicionais 
relacionados com o desembolso do apoio 
sob a forma de empréstimos.

g) Se for caso disso, o montante do 
empréstimo a pagar em parcelas e as metas 
e objetivos intermédios adicionais claros 
relacionados com o desembolso do apoio 
sob a forma de empréstimos.

Or. en

Alteração 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Para permitir um seguimento 
relevante dos progressos realizados ao 
abrigo do MRR, cada plano de 
recuperação e resiliência deve 
compreender, pelo menos, cinco objetivos 
intermédios individuais, associados a, 
pelo menos, cinco parcelas individuais.

Or. en

Alteração 1285
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Caso o plano de recuperação e 
resiliência não cumpra de forma 
satisfatória os critérios previstos no artigo 
16.º, n.º 3, a Comissão emite uma 
avaliação negativa no que se refere a esse 
plano e não é atribuída nenhuma 
contribuição financeira ao 
Estado-Membro em causa. Nesse caso, a 
Comissão comunica uma avaliação 
devidamente justificada no prazo de dois 
meses a contar da apresentação da proposta 
pelo Estado-Membro. O Estado-Membro 
em causa pode apresentar um pedido de 
apoio técnico nos termos do Regulamento 
XX/YYYY [Instrumento de Assistência 
Técnica], a fim de alterar ou substituir o 
plano.

Or. en

Alteração 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de três meses a contar da apresentação da 
proposta pelo Estado-Membro. A 
Comissão faculta ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, simultaneamente e em 
igualdade de condições, as informações 
pertinentes. As comissões competentes do 
Parlamento Europeu podem convidar a 
Comissão a comparecer perante as 
mesmas para que preste esclarecimentos 
que justifiquem a apreciação negativa do 
plano de recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1287
José Gusmão

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro. A 
Comissão deve disponibilizar todas as 
informações ao Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 5. Se a avaliação pela Comissão do 
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plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a decisão deve ser acompanhada 
por uma avaliação devidamente justificada. 
O Estado-Membro em causa pode 
apresentar outro plano de recuperação e 
resiliência e recorrer ao Instrumento de 
Assistência Técnica.

Or. en

Alteração 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica, assim que 
possível, uma avaliação devidamente 
justificada ao Estado-Membro em causa, 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 1290
Alfred Sant

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada e 
pormenorizada no prazo de quatro meses a 
contar da apresentação da proposta pelo 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de dois meses a contar da apresentação da 
proposta pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1292
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 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de quatro meses a contar da apresentação 
da proposta pelo Estado-Membro.

5. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, a Comissão comunica uma 
avaliação devidamente justificada no prazo 
de dois meses a contar da apresentação da 
proposta pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Se a avaliação pela Comissão do 
plano de recuperação e resiliência for 
negativa, nos termos do artigo 17.º, n.º 3, 
alínea c), a Comissão deve emitir uma 
recomendação endereçada ao 
Estado-Membro em causa para que este 
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altere ou substitua o plano de 
recuperação e resiliência no prazo de três 
meses a contar da avaliação negativa da 
Comissão, em conformidade com o artigo 
18.º do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As disposições e o calendário de 
execução referidos na alínea d), os 
indicadores pertinentes relacionados com o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios previstos referidos na alínea 
e), as disposições para permitir que a 
Comissão tenha acesso aos dados 
subjacentes referidos na alínea f) e, se for 
caso disso, as metas e os objetivos 
intermédios adicionais relacionados com o 
desembolso do apoio sob a forma de 
empréstimos referido no n.º 4, alínea g), 
são descritos mais pormenorizadamente 
numa disposição operacional, a acordar 
pelo Estado-Membro em causa e pela 
Comissão após a adoção da decisão 
referida no n.º 1.

6. As disposições e o calendário de 
execução referidos na alínea d), os 
indicadores pertinentes relacionados com o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios previstos referidos na alínea 
e), as disposições para permitir que a 
Comissão tenha acesso aos dados 
subjacentes referidos na alínea f) e, se for 
caso disso, as metas e os objetivos 
intermédios adicionais relacionados com o 
desembolso do apoio sob a forma de 
empréstimos referido no n.º 4, alínea g), 
são descritos mais pormenorizadamente 
numa disposição operacional, a acordar 
pelo Estado-Membro em causa e pela 
Comissão após a adoção da decisão 
referida no n.º 1. Imediatamente após a 
decisão, a Comissão faculta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
simultaneamente e em igualdade de 
condições, as informações pertinentes, o 
que inclui o acordo operacional.

Or. en

Alteração 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. As disposições e o calendário de 
execução referidos na alínea d), os 
indicadores pertinentes relacionados com o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios previstos referidos na alínea 
e), as disposições para permitir que a 
Comissão tenha acesso aos dados 
subjacentes referidos na alínea f) e, se for 
caso disso, as metas e os objetivos 
intermédios adicionais relacionados com o 
desembolso do apoio sob a forma de 
empréstimos referido no n.º 4, alínea g), 
são descritos mais pormenorizadamente 
numa disposição operacional, a acordar 
pelo Estado-Membro em causa e pela 
Comissão após a adoção da decisão 
referida no n.º 1.

6. As disposições e o calendário de 
execução referidos na alínea d), os 
indicadores pertinentes relacionados com o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios claros referidos na alínea e), as 
disposições para permitir que a Comissão 
tenha acesso aos dados subjacentes 
referidos na alínea f) e, se for caso disso, as 
metas e os objetivos intermédios adicionais 
claros relacionados com o desembolso do 
apoio sob a forma de empréstimos referido 
no n.º 4, alínea g), são descritos mais 
pormenorizadamente numa disposição 
operacional, a acordar pelo 
Estado-Membro em causa e pela Comissão 
após a adoção da decisão referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1297
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 

Suprimido
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de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.
Or. en

Alteração 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

7. O Acordo Interinstitucional de X 
de XXXX de 20XX, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre 
a disciplina orçamental, a cooperação em 
matéria orçamental e a boa gestão 
financeira especifica os requisitos 
adicionais do procedimento de atribuição 
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do mecanismo.
Or. en

Alteração 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

7. O Conselho adota as decisões de 
execução referidas no n.º 1 por maioria 
qualificada, como regra, e no prazo de 
quatro semanas a contar da adoção da 
proposta da Comissão.

Or. en

Alteração 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

7. Os atos delegados referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 25.º-A.

Or. en

Alteração 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

7. Os atos delegados referidos nos n.os 
1 e 2 são adotados pelo procedimento de 
exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 1304
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os atos de execução referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

7. Os atos delegados referidos nos 
n.os 1 e 2 são adotados pelo procedimento 
de exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Após a adoção dos atos delegados 
nos termos do n.º 7, o plano deve ser 
tornado público pela Comissão.

Or. en

Alteração 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
1. Atendendo à urgência de executar 
rapidamente os planos nacionais de 
recuperação e resiliência, para permitir 
que a recuperação económica atinja todo 
o seu potencial, e sem prejuízo do disposto 
no artigo 15.º, n.º 2, e no artigo 16.º-A do 
presente regulamento, os 
Estados-Membros apresentam o seu 
primeiro Plano anual de Recuperação e 
Resiliência até 28 de fevereiro de 2021, o 
mais tardar.
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2. A partir de 15 de outubro de 2020, os 
Estados-Membros podem apresentar um 
projeto de plano à Comissão, juntamente 
com o orçamento para o próximo ano.
3. Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º 
do presente regulamento, a Comissão 
avalia o plano de recuperação e 
resiliência de 2021 tomando como ponto 
de referência as recomendações 
específicas por país endereçadas aos 
Estados-Membros nos ciclos dos 
semestres europeus de 2019 e 2020.
4. Sem prejuízo do disposto no artigo 
16.º-A do presente regulamento, o mais 
tardar até 31 de março de 2020, a 
Comissão adota um ato delegado que dê 
cumprimento aos requisitos do referido 
artigo.
5. Após o Parlamento Europeu e o 
Conselho terem tomado uma decisão no 
que se refere ao ato delegado referido no 
n.º 4 do presente artigo, a Comissão atua 
de acordo com o artigo 17.º do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Acordo operacional

Por meio de um ato delegado, a Comissão 
especifica o conteúdo das disposições 
operacionais referidas no n.º 6 do artigo 
17.º, com vista a promover a coerência e a 
comparabilidade dos planos nacionais de 
recuperação e resiliência dos 
Estados-Membros, bem como a 
proporcionar dados normalizados para o 
Painel de Avaliação da Recuperação e 
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Resiliência, referido no artigo 21.º-A.
Or. en

Alteração 1308
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Alteração do plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro

Complementação, alteração e substituição 
do plano de recuperação e resiliência do 
Estado-Membro

Or. en

Alteração 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar de 
ser parcial ou totalmente exequível pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas, o Estado-Membro 
pode apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 e 2. 
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano de recuperação e 
resiliência alterado ou um novo plano.

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência de um Estado-Membro, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes, deixar de ser 
parcial ou totalmente exequível devido a 
circunstâncias objetivas, ou se o 
Estado-Membro em causa tiver 
identificado importantes medidas de 
investimento e de reforma adicionais, 
elegíveis para apoio ao abrigo do presente 
regulamento, no contexto de uma 
atribuição financeira adicional, conforme 
mencionado no artigo 11.º, n.º 2, o 
Estado-Membro pode apresentar um 
pedido fundamentado à Comissão para 
alterar ou substituir as decisões referidas 
no artigo 17.º, n.os 1 e 2. Para o efeito, o 
Estado-Membro pode propor um plano de 
recuperação e resiliência alterado.

Or. en
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Alteração 1310
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar 
de ser parcial ou totalmente exequível 
pelo Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas, o 
Estado-Membro pode apresentar um 
pedido fundamentado à Comissão para 
alterar ou substituir as decisões referidas 
no artigo 17.º, n.os 1 e 2. Para o efeito, o 
Estado-Membro pode propor um plano de 
recuperação e resiliência alterado ou um 
novo plano.

1. Os Estados-Membros podem 
apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para complementar, alterar ou 
substituir as decisões referidas no artigo 
17.º, n.os 1 e 2. Para o efeito, o 
Estado-Membro em causa pode propor um 
plano de recuperação e resiliência 
complementar, alterado ou novo.

Or. en

Alteração 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar de 
ser parcial ou totalmente exequível pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas, o Estado-Membro 
pode apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 e 2. 
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano de recuperação e 
resiliência alterado ou um novo plano.

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar de 
ser parcial ou totalmente exequível pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas, o Estado-Membro 
pode apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para que esta apresente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 e 2. 
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano de recuperação e 
resiliência alterado ou um novo plano.
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Or. en

Alteração 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar de 
ser parcial ou totalmente exequível pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas, o Estado-Membro 
pode apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 e 2. 
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano de recuperação e 
resiliência alterado ou um novo plano.

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar de 
ser parcial ou totalmente exequível pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas, o Estado-Membro 
pode, até 15 de outubro, o mais tardar, 
apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17.º, n.os 1 e 2. 
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano anual de recuperação e 
resiliência alterado.

Or. en

Alteração 1313
Aurore Lalucq

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se tal não tiver sido previsto pelos 
Estados-Membros ao prepararem os 
planos de recuperação e resiliência, estes 
devem ser atualizados em conformidade 
com a nova meta climática para 2030 do 
[Regulamento que estabelece o quadro 
para alcançar a neutralidade climática e 
que altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(Lei Europeia do Clima)] no prazo de seis 
meses a contar da publicação deste 
regulamento no Jornal Oficial da União 
Europeia. A Comissão avalia os planos de 
recuperação e resiliência atualizados 
tendo em conta os requisitos previsto no 
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artigo 16.º, rejeitando-os caso não sejam 
compatíveis com o [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 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
atualizar os seus os planos de 
recuperação e resiliência em 
conformidade com a meta climática 
atualizada para 2030 do [Regulamento 
que estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática e que altera o 
Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei 
Europeia do Clima)] no prazo de seis 
meses a contar da publicação deste 
regulamento no Jornal Oficial da União 
Europeia. A Comissão avalia os planos de 
recuperação e resiliência atualizados 
tendo em conta os requisitos previsto no 
artigo 16.º, rejeitando-os caso não sejam 
compatíveis com o 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 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Se for considerado que o plano de 
recuperação e resiliência cumpre de 
forma satisfatória os critérios previstos no 
artigo 16.º, n.º 3, sem, no entanto, 
alcançar as melhores classificações 
possíveis, o Estado-Membro em causa 
pode apresentar um pedido fundamentado 
à Comissão para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17.º, n.º 3. 
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano de recuperação e 
resiliência alterado ou um novo plano.

Or. en

Alteração 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido. O apoio 
financeiro concedido através desta 
decisão revista não deve ser superior ao 
concedido no âmbito do procedimento 
inicial.

Or. en

Alteração 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e apresenta uma 
proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho em conformidade com o artigo 
17.º no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

Or. en

Alteração 1318
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam a complementação, alteração ou 
substituição do plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão avalia o novo plano 
em conformidade com o disposto no artigo 
16.º e toma uma nova decisão em 
conformidade com o artigo 17.º no prazo 
de dois meses a contar da apresentação 
oficial do pedido.

Or. en

Alteração 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
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justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de dois meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

Or. en

Alteração 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de dois meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

Or. en

Justificação

Justifica-se um prazo mais curto para a avaliação de alterações, dado que, de um modo 
geral, a Comissão já estará familiarizada com o conteúdo do plano de recuperação e 
resiliência.

Alteração 1321
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, Martin 
Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 2. Se considerar que os motivos 
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invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de dois meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

Or. en

Alteração 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de dois meses a contar da 
apresentação oficial do pedido.

Or. en

Alteração 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de quatro meses a contar da 

2. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
avalia o novo plano em conformidade com 
o disposto no artigo 16.º e toma uma nova 
decisão em conformidade com o artigo 17.º 
no prazo de seis semanas a contar da 
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apresentação oficial do pedido. apresentação oficial do pedido.
Or. en

Alteração 1324
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro 
meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam a complementação, 
alteração ou substituição do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de dois meses a 
contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões devidamente justificadas 
da Comissão. O Estado-Membro em causa 
pode apresentar um pedido de apoio 
técnico nos termos do Regulamento 
XX/YYYY [Instrumento de Assistência 
Técnica], de modo a dar resposta às 
preocupações da Comissão, constantes 
das suas conclusões devidamente 
justificadas.

Or. en

Alteração 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro 

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de dois meses a 
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meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão. As comissões 
competentes do Parlamento Europeu 
podem convidar a Comissão a comparecer 
perante as mesmas para que preste 
esclarecimentos que justifiquem a 
apreciação negativa do plano de 
recuperação e resiliência. 

Or. en

Alteração 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro 
meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de seis semanas 
a contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de três semanas a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

Or. en

Alteração 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
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indefere o pedido no prazo de quatro 
meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

indefere o pedido no prazo de dois meses a 
contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de dois meses a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

Or. en

Alteração 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro 
meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de dois meses a 
contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão.

Or. en

Justificação

Justifica-se um prazo mais curto para a avaliação de alterações, dado que, de um modo 
geral, a Comissão já estará familiarizada com o conteúdo do plano de recuperação e 
resiliência.

Alteração 1329
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, Martin 
Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 3. Se considerar que os motivos 
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invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro 
meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de dois meses a 
contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão.

Or. en

Alteração 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro 
meses a contar da apresentação oficial, 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de um mês a contar da 
comunicação das conclusões da Comissão.

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de dois meses a 
contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão.

Or. en

Alteração 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso o plano de recuperação e 
resiliência alterado exceda o valor total do 
desembolso aprovado pelo ato delegado 
anual, a Comissão adota um novo ato 
delegado, avaliando o impacto na 
estratégia da União e nos objetivos da 
estratégia anual de crescimento 
sustentável, bem como calculando os 



AM\1214176PT.docx 121/221 PE657.421v02-00

PT

novos empréstimos e contribuições 
financeiras.

Or. en

Alteração 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Valor acrescentado europeu do programa
(1) Até 31 de julho de 2022, a Comissão 
deve lançar concursos públicos para 
projetos de valor acrescentado europeu.
(2) A taxa máxima de cofinanciamento 
para as propostas de projetos não deve ser 
superior a 50 %.
(3) O montante máximo a receber para 
propostas de projetos individuais não deve 
ser superior a 5 000 000 000 EUR.
(4) A Comissão deve avaliar os projetos 
adequados no prazo de três meses após a 
receção da proposta.
(5) A Comissão deve avaliar as propostas 
de projetos recebidas aplicando normas 
comparáveis às definidas para a avaliação 
dos planos nacionais de recuperação e 
resiliência.
(6) A Comissão deve avaliar a 
elegibilidade com base nos critérios 
definidos no artigo 18.º-B.

Or. en

Alteração 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Proposta de regulamento
Artigo 18-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-B
Valor acrescentado europeu do programa 

– Elegibilidade
Os projetos neste quadro devem 
maximizar o valor acrescentado e o 
impacto para a União e devem apoiar os 
objetivos políticos da União de interesse 
estratégico europeu que possuam uma 
dimensão transfronteiriça. Devem ainda 
englobar pelo menos dois 
Estados-Membros e reforçar a 
competitividade a longo prazo da União 
no seu conjunto.

Or. en

Alteração 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras relativas ao pagamento, à 
suspensão e ao cancelamento das 
contribuições financeiras

Regras relativas ao pagamento, à 
suspensão, à recuperação e ao 
cancelamento das contribuições financeiras

Or. en

Alteração 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A decisão da Comissão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, constitui um 
compromisso jurídico individual na aceção 
do Regulamento Financeiro, que pode 
basear-se em compromissos globais. Se for 
caso disso, as autorizações orçamentais 
podem ser repartidas em parcelas anuais ao 

1. A decisão referida no artigo 17.º, 
n.º 1, constitui um compromisso jurídico 
individual na aceção do Regulamento 
Financeiro, que pode basear-se em 
compromissos globais. Se for caso disso, 
as autorizações orçamentais podem ser 
repartidas em parcelas anuais ao longo 



AM\1214176PT.docx 123/221 PE657.421v02-00

PT

longo vários exercícios. vários exercícios.
Or. en

Alteração 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no 
presente artigo são adotadas pelo 
procedimento de exame referido no 
artigo 27.º, n.º 2.

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis.

Or. en

Alteração 1337
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no 
presente artigo são adotadas pelo 
procedimento de exame referido no 
artigo 27.º, n.º 2.

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis.

Or. en

Alteração 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no 
presente artigo são adotadas pelo 
procedimento de exame referido no 
artigo 27.º, n.º 2.

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis.

Or. en

Alteração 1339
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no presente 
artigo são adotadas pelo procedimento de 
exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis, tendo 
simultaneamente em conta as diferentes 
situações socioeconómicas dos 
Estados-Membros. As decisões da 
Comissão referidas no presente artigo são 
adotadas pelo procedimento de exame 
referido no artigo 27.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1340
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, Martin 
Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2



AM\1214176PT.docx 125/221 PE657.421v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no presente 
artigo são adotadas pelo procedimento de 
exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no presente 
artigo são adotadas em conformidade com 
o artigo 25.º-A.

Or. en

Alteração 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no presente 
artigo são adotadas pelo procedimento de 
exame referido no artigo 27.º, n.º 2.

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no presente 
artigo são adotadas em conformidade com 
o artigo 25.º-A.

Or. en

Alteração 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis. As 
decisões da Comissão referidas no presente 
artigo são adotadas pelo procedimento de 

2. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 
conformidade com as dotações 
orçamentais. As decisões da Comissão 
referidas no presente artigo são adotadas 
pelo procedimento de exame referido no 
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exame referido no artigo 27.º, n.º 2. artigo 27.º, n.º 2.
Or. en

Alteração 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em 2021, sob reserva da adoção, 
pela Comissão, do compromisso jurídico 
referido no artigo 19.º, n.º 1, e quando 
solicitado por um Estado-Membro 
aquando da apresentação do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
efetua um pagamento de 
pré-financiamento de até 20 % do 
compromisso jurídico, sob a forma de 
apoio não reembolsável, e, se for caso 
disso, de até 20 % do apoio sob a forma de 
empréstimo, enquanto ativo de 
empréstimo concedido em conformidade 
com o artigo 19.º. Em derrogação ao 
artigo 116.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, a Comissão efetua o 
pagamento correspondente no prazo de 
dois meses a contar da adoção, pela 
Comissão, do compromisso jurídico 
referido no artigo 19.º.
Nos casos de pré-financiamento ao abrigo 
do n.º 2-A, as contribuições financeiras e, 
se for caso disso, o apoio sob a forma de 
empréstimo a pagar conforme disposto no 
artigo 17.º, n.º 4, são ajustados de forma 
proporcional.
Se a Comissão considerar que houve um 
retrocesso claro ou progressos 
insuficientes em relação a uma ou mais 
metas ou objetivos intermédios, a 
Comissão procede à recuperação imediata 
da parte do pré-financiamento que diz 
respeito aos respetivos investimentos e 
reformas. A Comissão suspende, 
simultaneamente, quaisquer 
procedimentos em curso até que o 
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Estado-Membro forneça uma explicação 
por escrito e reembolse os fundos que não 
deveriam ter sido desembolsados.

Or. en

Alteração 1344
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A pedido do Estado-Membro em 
causa, a Comissão aprova, pelo menos, 
20 % de pré-financiamento no que diz 
respeito ao apoio total dos fundos previsto 
na decisão que aprova o plano de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1345
Engin Eroglu

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso algum deve a Comissão 
financiar previamente partes dos 
montantes, em especial se existirem 
dúvidas em relação ao Estado de direito 
nos países em causa.

Or. de

Alteração 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, o cumprimento dos seguintes 
critérios:

(1) se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

(2) Se, após a criação deste 
mecanismo, o Estado-Membro não 
revogou, de forma contrária à essência da 
recomendação, reformas anteriores 
adotadas à luz das orientações do 
Semestre Europeu.
(3) Se os beneficiários cumpriram a 
sua obrigação ao abrigo do artigo 26.º, n.º 
1.

Or. en

Justificação

A Comissão não autorizará o desembolso da contribuição financeira caso os beneficiários de 
financiamento da União não reconheçam a origem nem assegurem a visibilidade de tal 
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financiamento.

Alteração 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

3. Tendo em conta o 
pré-financiamento ao abrigo do artigo 
19.º, n.º 2-A, após a conclusão das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão, o Estado-Membro 
em causa apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória, o que 
inclui uma avaliação pormenorizada da 
atribuição a favor de atividades que 
contribuem significativamente para a 
atenuação ou a adaptação às alterações 
climáticas, nos termos dos artigos 10.º e 
11.º do Regulamento (UE) 2020/852, em 
consonância com o ato delegado a que se 
refere o artigo 4.º-A, n.º 3. Para efeitos da 
avaliação, é igualmente tida em conta a 
disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. en

Alteração 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da parte da 
contribuição financeira que corresponde à 
consecução das metas e dos objetivos 
intermédios e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. O 
desembolso de fundos deve corresponder 
ao nível de cumprimento das metas e 
objetivos intermédios acordados. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. en

Alteração 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão, o Estado-Membro 
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Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

em causa apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos externos.

Or. en

Alteração 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
trimestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
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assistida por peritos. assistida por peritos.
Or. en

Alteração 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros quatro 
vezes por ano. A Comissão avalia, no 
prazo de um mês a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. en

Alteração 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
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recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão, o Estado-Membro 
em causa apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. en

Alteração 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão, o Estado-Membro 
em causa apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
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conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. en

Alteração 1354
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de delegado da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. fr

Alteração 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios claros acordados, 
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acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

indicados no plano de recuperação e 
resiliência aprovado no ato delegado da 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento são apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios claros definidos na decisão 
referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. en

Alteração 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 
pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios claros acordados, 
indicados no plano de recuperação e 
resiliência aprovado no ato delegado da 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento são apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios claros definidos na decisão 
referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 



PE657.421v02-00 136/221 AM\1214176PT.docx

PT

efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. en

Alteração 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro. A decisão de pagamento só 
deve dar azo a um desembolso se os 
objetivos intermédios pertinentes tiverem 
sido cumpridos e se tiverem sido 
registados progressos claros desde o 
anterior desembolso. Se a Comissão 
considerar que houve um retrocesso claro 
em relação a uma ou mais metas ou 
objetivos intermédios, e que o 
Estado-Membro não está a cumprir, de 
forma sistemática, as suas obrigações ao 
abrigo do plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão recupera todos os 
pagamentos já efetuados em relação às 
metas ou objetivos intermédios em 
questão.

Or. en

Alteração 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 
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conformidade com o Regulamento 
Financeiro.

conformidade com o Regulamento 
Financeiro. A decisão de pagamento só 
deve dar azo a um desembolso se os 
objetivos intermédios pertinentes tiverem 
sido cumpridos e se tiverem sido 
registados progressos claros desde o 
anterior desembolso.

Or. en

Alteração 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro. Qualquer consulta realizada 
antes de ser tomada a decisão da 
Comissão deve implicar, em condições de 
igualdade, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, na sua capacidade de 
autoridade orçamental.

Or. en

Alteração 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro. A distribuição de fundos deve 
ser feita de forma gradual e está sujeita à 
consecução dos objetivos intermédios.

Or. en
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Alteração 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que 
autoriza o pagamento da contribuição 
financeira em conformidade com o 
Regulamento Financeiro.

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão apresenta uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho para 
autorizar o pagamento da contribuição 
financeira em conformidade com o 
Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a Comissão adota uma decisão que autoriza 
o pagamento da contribuição financeira em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.

Se a avaliação dos três critérios pela 
Comissão for positiva, a Comissão adota 
uma decisão que autoriza o pagamento da 
contribuição financeira em conformidade 
com o Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Se, na sequência da avaliação 
referida no n.º 3, a Comissão concluir que 
as metas e os objetivos intermédios 
estabelecidos na decisão referida no artigo 
17.º, n.º 1, não foram satisfatoriamente 

4. Se, na sequência da avaliação 
referida no n.º 3, a Comissão concluir que 
as metas e os objetivos intermédios claros 
estabelecidos na decisão referida no artigo 
17.º, n.º 1, não foram satisfatoriamente 
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cumpridos, é suspenso o pagamento da 
totalidade ou de parte da contribuição 
financeira. O Estado-Membro em causa 
pode apresentar observações no prazo de 
um mês a contar da comunicação da 
avaliação da Comissão.

cumpridos, é suspenso o pedido de 
pagamento. O Estado-Membro em causa 
pode apresentar observações no prazo de 
um mês a contar da comunicação da 
avaliação da Comissão.

O Parlamento Europeu também pode dar 
início à suspensão do pagamento, na 
sequência do cumprimento insatisfatório 
de um ou vários objetivos intermédios ou 
metas previstos na decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Se, na sequência da avaliação 
referida no n.º 3, a Comissão concluir que 
as metas e os objetivos intermédios 
estabelecidos na decisão referida no artigo 
17.º, n.º 1, não foram satisfatoriamente 
cumpridos, é suspenso o pagamento da 
totalidade ou de parte da contribuição 
financeira. O Estado-Membro em causa 
pode apresentar observações no prazo de 
um mês a contar da comunicação da 
avaliação da Comissão.

4. Se, na sequência da avaliação 
referida no n.º 3, a Comissão concluir que 
as metas e os objetivos intermédios claros 
estabelecidos na decisão referida no artigo 
17.º, n.º 1, não foram satisfatoriamente 
cumpridos, é suspenso o pedido de 
pagamento. O Estado-Membro em causa 
pode apresentar observações no prazo de 
um mês a contar da comunicação da 
avaliação da Comissão. O Parlamento 
Europeu também pode dar início à 
suspensão do pagamento, na sequência do 
cumprimento insatisfatório de um ou 
vários objetivos intermédios ou metas 
previstos na decisão referida no artigo 
17.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1.

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios claros referidos no artigo 17.º, 
n.º 1.

Or. en

Alteração 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1.

A suspensão apenas é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1367
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1.

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir a consecução das 
metas e dos objetivos intermédios referidos 
no artigo 17.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1368
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 - parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Caso se verifique uma violação dos 
compromissos – o que inclui princípio 
«não prejudicar significativamente» – ou 
uma inação no que se refere à adoção das 
medidas necessárias previstas no Plano de 
Transição, as parcelas já pagas devem ser 
recuperadas junto do Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Alteração 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os fundos não autorizados devem 
ser disponibilizados para projetos 
pan-europeus, ao abrigo do quadro 
financeiro plurianual, que contribuam 
para a convergência e reduzam as 
disparidades regionais.

Or. en

Alteração 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão disponibiliza o montante da 
contribuição financeira às autoridades 
regionais e locais e a outras partes 
interessadas, incluindo parceiros sociais e 
organizações da sociedade civil que 
contribuam para dar resposta aos desafios 
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meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

identificados no plano de recuperação e 
resiliência, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

Or. en

Alteração 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões, e recupera as partes e 
parcelas já desembolsadas.

Or. en

Alteração 1372
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela e recupera o montante 
da contribuição financeira em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
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meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

Or. en

Alteração 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em causa, em 
conformidade com o artigo 14.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

Or. en

Alteração 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
disponibilizado às autoridades regionais e 
locais e a outras partes interessadas, 
incluindo parceiros sociais e organizações 
da sociedade civil que contribuam para 
dar resposta aos desafios identificados no 
plano de recuperação e resiliência.
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Or. en

Alteração 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

7. Se, no prazo previsto na decisão da 
Comissão ou na decisão do Parlamento 
Europeu e, o mais tardar, 8 meses após a 
data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios claros pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro, 
sendo as partes e parcelas já 
desembolsadas recuperadas, a uma taxa 
de reembolso de 105 %.

Or. en
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Alteração 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro. 
São devolvidos todos os montantes 
concedidos a título de pré-financiamento.

Or. en

Alteração 1378
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado e recuperado em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro.

Or. en

Alteração 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

7. Se, no prazo de 6 meses a contar da 
data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão toma uma decisão sobre o 
cancelamento da contribuição financeira 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de dois meses a contar da data da 
comunicação da sua avaliação relativa à 
falta de progressos concretos.

A Comissão toma uma decisão sobre o 
cancelamento da contribuição financeira, e, 
se for caso disso, sobre a devolução de 
montantes de pré-financiamento, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de dois meses a contar da data da 
comunicação da sua avaliação relativa à 
falta de progressos concretos.

Or. en

Alteração 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão toma uma decisão sobre o 
cancelamento da contribuição financeira 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de dois meses a contar da data da 
comunicação da sua avaliação relativa à 

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta 
sobre o cancelamento da contribuição 
financeira após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
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falta de progressos concretos. meses a contar da data da comunicação da 
sua avaliação relativa à falta de progressos 
concretos.

Or. en

Alteração 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Para efeitos de boa gestão 
financeira, a Comissão estabelece, por 
meio de um ato delegado a adotar antes 
da aprovação dos planos de recuperação e 
resiliência nos termos do artigo 17.º, 
regras específicas em matéria de 
autorizações orçamentais, pagamentos e 
suspensão, cancelamento e recuperação 
de fundos. No respeito pelo direito dos 
Estados-Membros a apresentarem 
observações, são estabelecidos 
procedimentos de contraditório 
adequados, caso a Comissão considere 
que um plano de recuperação e resiliência 
não foi executado de forma satisfatória. 
Em estreita cooperação com as 
autoridades nacionais competentes, com o 
OLAF, a EPPO e o Tribunal de Contas 
Europeu, a Comissão assegurará a 
salvaguarda do interesse financeiro da 
União, conforme decorrente deste 
mecanismo.

Or. en

Alteração 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. Se a avaliação, pela Comissão, de 
um plano de recuperação e resiliência de 
um Estado-Membro for positiva, o efeito 
positivo desse plano em termos de 
aumento do PIB per capita, calculado no 
fim do QFP em curso, será tido em conta 
para calcular um aumento da 
contribuição nacional desse 
Estado-Membro para o orçamento da 
União. As contribuições anuais dos 
Estados-Membros que não beneficiaram 
de apoio financeiro do MRR serão 
reduzidas, por referência ao aumento 
aplicado aos Estados-Membros que 
beneficiaram de tal apoio.

Or. en

Alteração 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Quaisquer fundos não utilizados 
deste mecanismo não serão canalizados 
para outros fins, mas sim utilizados com 
vista a reduzir as necessidades de 
financiamento globais da União, no 
âmbito do Next Generation EU.

Or. en

Alteração 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. Em caso de fraude no 
cumprimento de quaisquer metas e 
objetivos intermédios pelo 



AM\1214176PT.docx 149/221 PE657.421v02-00

PT

Estado-Membro em causa, o montante da 
contribuição financeira é cancelado nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
Regulamento Financeiro, e as partes e 
parcelas já desembolsadas são 
recuperadas, a uma taxa de reembolso de 
110 %.

Or. en

Alteração 1386
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Proteção dos interesses financeiros da 
União
1. Ao executarem o mecanismo, os 
Estados-Membros, enquanto beneficiários 
ou mutuários de fundos ao abrigo do 
mesmo, devem tomar todas as medidas 
necessárias para proteger os interesses 
financeiros da União e, em especial, para 
garantir que todas as medidas de 
execução de reformas e projetos de 
investimento ao abrigo do plano de 
recuperação e resiliência respeitam o 
direito da União e o direito nacional 
aplicáveis.
2. Os acordos referidos nos artigos 
13.º, n.º 2 e 19.º, n.º 1, devem estipular que 
os Estados-Membros fiquem obrigados a:
a) verificar regularmente se o 
financiamento concedido foi devidamente 
utilizado, em conformidade com todas as 
regras aplicáveis, bem como se todas as 
medidas de execução de reformas e 
projetos de investimento ao abrigo do 
plano de recuperação e resiliência foram 
corretamente aplicadas, em consonância 
com todas as regras aplicáveis, incluindo 
com o direito da União e com o direito 
nacional;
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b) tomar medidas adequadas para evitar, 
detetar e sanar situações de fraude, 
corrupção e conflitos de interesses, na 
aceção do artigo 61.º, n.os 2 e 3 do 
Regulamento Financeiro, bem como a 
intentar ações judiciais para recuperar 
fundos que tenham sido objeto de 
apropriação abusiva, incluindo no que se 
refere a qualquer medida de execução de 
reformas e projetos de investimento ao 
abrigo do plano de recuperação e 
resiliência;
c) juntar a todo e qualquer pedido de 
pagamento:
(i) uma declaração de gestão que ateste 
que os fundos foram utilizados para os 
fins previstos, que as informações 
apresentadas juntamente com o pedido de 
pagamento estão completas e são precisas 
e fiáveis, e que os sistemas de controlo 
estabelecidos oferecem as garantias 
necessárias de que os fundos foram 
geridos em conformidade com todas as 
regras aplicáveis; e
(ii) um resumo dos relatórios finais de 
auditoria e dos controlos realizados, 
incluindo as deficiências identificadas e 
as eventuais medidas corretivas adotadas;
d) recolher, em formato eletrónico e numa 
única base de dados, para efeitos de 
auditoria e controlo da utilização dos 
fundos em relação às medidas de 
execução de reformas e projetos de 
investimento ao abrigo do plano de 
recuperação e resiliência, as seguintes 
categorias de dados:
(i) o nome do destinatário final dos 
fundos;
(ii) o nome do contratante e 
subcontratante, nos casos em que o 
destinatário final dos fundos seja uma 
entidade adjudicante ao abrigo da 
disposição da União ou nacional em 
matéria de contratos públicos;
(iii) o(s) nome(s) próprio(s), apelido(s) e 
data de nascimento do(s) beneficiário(s) 
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efetivo(s) do contratante, conforme 
definido no artigo 3.º, n.º 6, da Diretiva 
(UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de maio de 2015, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo;
(iv) uma lista de todas as medidas de 
execução de reformas e projetos de 
investimento ao abrigo do plano de 
recuperação e resiliência, incluindo o 
montante total de financiamento público, 
indicando os montantes desembolsados ao 
abrigo do mecanismo e de outros fundos 
da União;
e) impor a todos os beneficiários efetivos 
de fundos desembolsados a favor das 
medidas de execução de reformas e 
projetos de investimento incluídos no 
plano de recuperação e resiliência, bem 
como a todas as outras pessoas ou 
entidades envolvidas nessa execução, uma 
obrigação no sentido de autorizarem 
expressamente a Comissão, o OLAF, a 
EPPO e o Tribunal de Contas Europeu a 
exercerem os seus direitos previstos no 
artigo 129.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, bem como a imporem 
obrigações análogas a todos os 
beneficiários efetivos de fundos 
desembolsados;
f) conservar registos em conformidade 
com o artigo 132.º do Regulamento 
Financeiro.
3. Os acordos referidos no artigo 
13.º, n.º 2, e no artigo 19.º, n.º 1, devem 
também prever o direito da Comissão a 
reduzir de forma proporcional o apoio ao 
abrigo do mecanismo, a recuperar 
quaisquer montantes devidos ao 
orçamento da União ou a solicitar um 
reembolso antecipado do empréstimo, em 
caso de fraude, corrupção e conflitos de 
interesses que afetem os interesses 
financeiros da União, bem como em caso 
de violação de obrigações decorrentes 
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desses mesmos acordos. Ao tomar uma 
decisão quanto ao montante da 
recuperação, à redução ou ao montante a 
reembolsar antecipadamente, a Comissão 
respeita o princípio da proporcionalidade 
e tem em conta a gravidade da violação de 
obrigações ou da fraude, do ato de 
corrupção ou dos conflitos de interesses 
que afetam os interesses financeiros da 
União. Será dada ao Estado-Membro a 
oportunidade de apresentar as suas 
observações antes de se proceder à 
redução ou de ser solicitado o pagamento 
antecipado.

Or. en

Alteração 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Diálogo no âmbito da Recuperação e 

Resiliência
1. A fim de reforçar o diálogo entre 
as instituições da União, nomeadamente 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão, e com vista a assegurar 
uma maior transparência e 
responsabilização, as comissões 
competentes do Parlamento Europeu 
podem convidar os representantes do 
Conselho e das respetivas instâncias 
preparatórias, da Comissão, e, se for caso 
disso, do Eurogrupo, a comparecer 
perante tais comissões para debater todas 
as medidas tomadas ao abrigo do presente 
regulamento e as medidas adotadas ao 
abrigo do Regulamento XXX do Conselho 
[Regulamento EURI].
2. A fim de assegurar uma maior 
transparência e responsabilização, a 
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comissão ou comissões competentes do 
Parlamento Europeu podem convidar os 
representantes dos Estados-Membros 
responsáveis pelo plano de recuperação e 
resiliência, e, quando for caso disso, 
representantes das instituições 
orçamentais nacionais independentes, a 
comparecer perante tais comissões para 
apresentar o plano de recuperação e 
resiliência e as medidas previstas e a 
tomar ao abrigo do presente regulamento.
3. A Comissão faculta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, 
simultaneamente, todas as informações 
fornecidas pelos Estados-Membros que 
sejam pertinentes para efeitos de 
desempenho dos mandatos das 
instituições ao abrigo do presente 
regulamento. As informações sensíveis ou 
confidenciais podem ser transmitidas sob 
reserva de obrigações de 
confidencialidade específicas.
4. As informações transmitidas pela 
Comissão ao Conselho ou a qualquer 
uma das instâncias preparatórias deste, 
no contexto do presente regulamento ou 
da sua execução, devem, 
simultaneamente, ser disponibilizadas ao 
Parlamento Europeu, sob reserva de 
disposições de confidencialidade, se for 
necessário. Os resultados pertinentes dos 
debates realizados no seio das instâncias 
preparatórias do Conselho devem ser 
partilhados com as comissões competentes 
do Parlamento.

Or. en

Alteração 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
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Medidas que associam o mecanismo à 
proteção do orçamento da União em caso 

de retrocesso dos projetos executados
1. Se a Comissão considerar que 
houve um retrocesso claro em relação a 
uma ou mais metas ou objetivos 
intermédios, recupera os pagamentos 
efetuados em relação às metas ou 
objetivos intermédios em questão.
2. Além disso, os Estados-Membros 
devem reembolsar à Comissão qualquer 
contribuição financeira que lhes tenha 
sido paga ao abrigo do artigo 19.º 
relativamente a um compromisso de 
reforma, se, no prazo de cinco anos após 
o pagamento, as condições que 
permitiram esse pagamento sofreram 
alterações importantes no 
Estado-Membro em causa.
3. Os seguintes casos constituem 
uma alteração importante das condições 
que permitiram o pagamento:
a) os elementos que conduziram à 
realização dos compromissos de reformas 
foram revertidos; ou
b) os elementos que conduziram à 
realização dos compromissos de reformas 
foram substancialmente alterados por 
outras medidas.
4. A Comissão toma uma decisão 
sobre o reembolso após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de 
dois meses a contar da comunicação das 
suas conclusões.

Or. en

Alteração 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

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

Artigo 19.º-A
Estado de direito

Até ao encerramento formal de um 
procedimento iniciado contra um 
Estado-Membro nos termos do artigo 7.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, esse Estado-Membro 
apenas é elegível para receber 20 % da 
contribuição financeira determinada em 
conformidade com o artigo 19.º.

Or. en

Alteração 1390
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Estado de direito

Os Estados-Membros que estejam sujeitos 
a um procedimento em conformidade com 
o artigo 7.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia só 
devem ser elegíveis para receber 25 % da 
contribuição financeira determinada em 
conformidade com o artigo 19.º. 

Or. en

Alteração 1391
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-B
Cláusula de não regressão e recuperação
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1. Os Estados-Membros devem 
reembolsar à Comissão qualquer 
contribuição financeira que lhes tenha 
sido paga ao abrigo do artigo 19.º 
relativamente a um compromisso de 
reforma ou objetivo intermédio, se, no 
prazo de cinco anos após o pagamento, as 
condições que permitiram esse pagamento 
sofreram alterações importantes no 
Estado-Membro em causa.
2. Os seguintes casos constituem 
uma alteração importante das condições 
que permitiram o pagamento:
a) os elementos que conduziram à 
realização dos compromissos de reformas 
foram revertidos; ou
b) os elementos que conduziram à 
realização dos compromissos de reformas 
foram substancialmente alterados por 
outras medidas; ou
c) os objetivos intermédios alcançados no 
contexto dos planos de recuperação e 
resiliência foram revertidos; ou
d) os objetivos intermédios alcançados no 
contexto dos planos de recuperação e 
resiliência foram substancialmente 
alterados por outras medidas.
3. A Comissão toma uma decisão 
sobre o reembolso após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de 
dois meses a contar da comunicação das 
suas conclusões.
4. Apenas são elegíveis para 
financiamento ao abrigo deste programa 
as reformas genuinamente novas. Os 
compromissos de reformas executados ao 
abrigo de programas anteriores e que, 
desde então, tenham sido revertidos, não 
são elegíveis para financiamento ao 
abrigo deste programa. 

Or. en

Alteração 1392
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
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Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martin 
Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Capítulo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Comunicação e informação Comunicação, informação e quitação
Or. en

Alteração 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Prestação de informações pelo 
Estado-Membro no âmbito do Semestre 
Europeu

Prestação de informações pelo 
Estado-Membro

Or. en

Alteração 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do Semestre Europeu, sobre os 
progressos realizados na concretização 
dos planos de recuperação e resiliência, 
incluindo a disposição operacional 
referida no artigo 17.º, n.º 6. Para o efeito, 
os relatórios trimestrais dos 
Estados-Membros devem ser 
adequadamente refletidos nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados 

Suprimido
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no sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6, bem como sobre a consecução 
dos objetivos intermédios e das metas 
individuais propostos, a par dos 
indicadores conexos. Para o efeito, os 
relatórios trimestrais dos Estados-Membros 
devem ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1396
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6, e no cumprimento das 
recomendações da assistência técnica, 
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ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

caso o Estado-Membro tenha solicitado 
tal assistência. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1397
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, bem como sobre 
os progressos em consonância com a 
taxonomia da UE, incluindo a disposição 
operacional referida no artigo 17.º, n.º 6. 
Para o efeito, os relatórios trimestrais dos 
Estados-Membros devem ser 
adequadamente refletidos nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios semestrais sobre os 
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do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

progressos realizados na concretização dos 
planos de recuperação e resiliência, 
incluindo a disposição operacional referida 
no artigo 17.º, n.º 6. Para o efeito, os 
relatórios semestrais dos Estados-Membros 
devem ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios semestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
semestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve O Estado-Membro em causa deve 
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apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

apresentar relatórios semestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
semestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

De forma semestral, as instituições 
orçamentais independentes, conforme 
definidas pela Diretiva 2011/85/UE do 
Conselho, complementam e avaliam esses 
relatórios, centrando-se na fiabilidade das 
informações, dados e previsões 
fornecidos, bem como no desempenho e 
nos progressos gerais alcançados no que 
se refere à realização dos planos de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Processo de quitação especial
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1. As despesas efetuadas no âmbito 
do mecanismo ficam sujeitas a um 
processo de quitação especial, no âmbito 
do qual se verifica se a execução foi 
levada a cabo em conformidade com as 
regras pertinentes, o que inclui os 
princípios da boa gestão financeira.
2. Até ao dia 1 de março seguinte ao 
encerramento de cada exercício, a 
Comissão envia ao Tribunal de Contas 
Europeu, que tem plenos direitos de 
auditoria das despesas efetuadas no 
âmbito do mecanismo, as contas 
provisórias do mecanismo, acompanhadas 
do relatório sobre a gestão orçamental e 
financeira durante o exercício em causa. 
A Comissão envia igualmente, até 31 de 
março do ano seguinte, o relatório sobre a 
gestão orçamental e financeira ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. Ao elaborar as contas finais das 
despesas efetuadas no âmbito do 
mecanismo, a Comissão tem em conta as 
observações do Tribunal de Contas 
Europeu.
4. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, a pedido deste, tal 
como previsto no n.º 3 do artigo 261.º do 
Regulamento Financeiro, qualquer 
informação necessária à boa aplicação do 
processo de quitação relativamente ao 
exercício em causa.
5. O Parlamento Europeu, 
deliberando por maioria qualificada, 
concede, até 15 de maio do ano N + 2, 
uma quitação especial às despesas 
efetuadas no âmbito do mecanismo.
6. O processo de quitação deve 
assegurar que a Comissão dará 
seguimento às recomendações do 
Parlamento Europeu antes de procurar 
obter nova quitação.

Or. en
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Alteração 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Prestação de informações ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho sobre o 
financiamento mobilizado para efeitos do 

mecanismo
A Comissão deve transmitir ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
trimestralmente, um relatório 
pormenorizado sobre as obrigações 
financeiras que assumiu perante terceiros 
para efeitos de financiamento do 
mecanismo. Do relatório deve constar um 
plano de reembolso claro e credível, que 
não recorra ao QFP, em conformidade 
com o artigo 7.º. As informações sensíveis 
ou confidenciais são disponibilizadas aos 
deputados ao Parlamento Europeu ao 
abrigo de disposições de estrita 
confidencialidade previamente acordadas.

Or. en

Alteração 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-B
Processo de quitação especial

1. As despesas efetuadas no âmbito 
do mecanismo ficam sujeitas a um 
processo de quitação especial, no âmbito 
do qual se verifica se a execução foi 
levada a cabo em conformidade com as 
regras pertinentes, o que inclui os 
princípios da boa gestão financeira.
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2. Até ao dia 1 de março seguinte ao 
encerramento de cada exercício, a 
Comissão envia ao Tribunal de Contas 
Europeu, que tem plenos direitos de 
auditoria das despesas efetuadas no 
âmbito do mecanismo, as contas 
provisórias do mecanismo, acompanhadas 
do relatório sobre a gestão orçamental e 
financeira durante o exercício em causa. 
A Comissão envia igualmente, até 31 de 
março do ano seguinte, o relatório sobre a 
gestão orçamental e financeira ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. Ao elaborar as contas finais das 
despesas efetuadas no âmbito do 
mecanismo, a Comissão tem em conta as 
observações do Tribunal de Contas 
Europeu.
4. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, a pedido deste, tal 
como previsto no n.º 3 do artigo 261.º do 
Regulamento Financeiro, qualquer 
informação necessária à boa aplicação do 
processo de quitação relativamente ao 
exercício em causa.
5. O Parlamento Europeu, 
deliberando por maioria qualificada, 
concede, até 15 de maio do ano N + 2, 
uma quitação especial às despesas 
efetuadas no âmbito do mecanismo.
6. O processo de quitação deve 
assegurar que a Comissão dará 
seguimento às recomendações do 
Parlamento Europeu antes de procurar 
obter nova quitação.

Or. en

Alteração 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Prestação de informações ao Parlamento Prestação de informações ao Parlamento 



AM\1214176PT.docx 165/221 PE657.421v02-00

PT

Europeu e ao Conselho e comunicações 
sobre os planos de recuperação e 
resiliência

Europeu e comunicações sobre os planos 
de recuperação e resiliência

Or. en

Alteração 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º. O Estado-Membro em 
causa pode solicitar à Comissão que 
expurgue informações sensíveis ou 
confidenciais cuja divulgação seja 
suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro. A fim de 
assegurar uma maior transparência e 
responsabilização, os representantes dos 
Estados-Membros responsáveis pelos 
planos de recuperação e resiliência 
devem, a pedido do Parlamento Europeu, 
comparecer perante as comissões 
competentes para debater as medidas 
previstas e a adotar nos termos do 
presente regulamento. Os 
Estados-Membros devem, em qualquer 
fase do processo, facultar 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho as informações pertinentes.

Or. en

Alteração 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º. O Estado-Membro em 
causa pode solicitar à Comissão que 
expurgue informações sensíveis ou 
confidenciais cuja divulgação seja 
suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro. Nesse caso, a 
Comissão deve, em colaboração com o 
Parlamento e com o Conselho, encontrar 
um modo de disponibilizar a informação 
expurgada ao colegislador de forma 
confidencial e sem demora injustificada.

Or. en

Alteração 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º.

Or. en

Alteração 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
prontamente, sem demora injustificada e 
em condições de igualdade, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes.

Or. en

Alteração 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu, ao parlamento 
nacional do Estado-Membro em causa e 
ao Conselho, sem demora injustificada, os 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados no ato de execução da 
Comissão, em conformidade com o 
artigo 17.º. Para assegurar o respeito do 
escrutínio democrático e dos interesses 
dos Estados-Membros que subvencionam 
reformas executadas noutros 
Estados-Membros, não devem ser 
expurgadas informações dos planos 
aprovados.

Or. en

Alteração 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu, sem demora 
injustificada, a avaliação dos planos de 
recuperação e resiliência aprovados em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º. O Estado-Membro em 
causa pode solicitar à Comissão que 
expurgue informações sensíveis ou 
confidenciais cuja divulgação seja 
suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1413
Agnès Evren

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 

1. A Comissão transmite 
simultaneamente ao Parlamento Europeu e 
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demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

ao Conselho, sem demora injustificada, os 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados no ato delegado da Comissão, 
em conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os comissários encarregados da 
execução do mecanismo devem ser 
responsabilizados pelos seus atos. Em 
caso de negligência ou falta grave, na 
sequência de um voto de não confiança 
no Parlamento Europeu, o comissário ou 
comissários responsáveis devem pedir a 
demissão a título individual. Para tal, o 
Presidente da Comissão profere uma 
declaração em sessão plenária do 
Parlamento.

Or. en

Alteração 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode desenvolver 
atividades de comunicação para 
assegurar a visibilidade do financiamento 
da União no que respeita ao apoio 
financeiro previsto no plano de 
recuperação e resiliência pertinente, 

Suprimido
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nomeadamente através de atividades de 
comunicação conjuntas com as 
autoridades nacionais em causa.

Or. en

Alteração 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode desenvolver 
atividades de comunicação para assegurar a 
visibilidade do financiamento da União no 
que respeita ao apoio financeiro previsto 
no plano de recuperação e resiliência 
pertinente, nomeadamente através de 
atividades de comunicação conjuntas com 
as autoridades nacionais em causa.

2. A Comissão pode desenvolver 
atividades de comunicação para assegurar a 
visibilidade do financiamento da União no 
que respeita ao apoio financeiro previsto 
no plano de recuperação e resiliência 
pertinente, mediante a colocação de um 
elemento visível identificativo da União, e, 
nomeadamente através de atividades de 
comunicação conjuntas com as autoridades 
nacionais em causa. A Comissão assegura 
a impreterível visibilidade imperativa das 
despesas efetuadas no âmbito do 
mecanismo, indicando com clareza que os 
projetos apoiados devem ser claramente 
identificados como «Iniciativa de 
Recuperação da UE».

Or. en

Alteração 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As despesas efetuadas ao abrigo do 
mecanismo estão sujeitas a um processo 
de quitação pelo Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
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Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
1. A Comissão cria um painel de 
avaliação da recuperação e resiliência (o 
«painel de avaliação») que apresente o 
estado de execução das reformas 
promotoras de crescimento e dos 
investimentos sustentáveis acordados nos 
planos de recuperação e resiliência de 
cada Estado-Membro. bem como o estado 
do desembolso, a favor dos 
Estados-Membros, de parcelas associadas 
ao cumprimento satisfatório das metas e 
objetivos intermédios claros.
2. O painel de avaliação inclui 
indicadores-chave, tais como indicadores 
sociais, económicos e ambientais, que 
avaliam os progressos registados pelos 
planos de recuperação e resiliência em 
cada um dos seis domínios que definem o 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.
3. O painel de avaliação indica o 
grau de cumprimento dos objetivos 
intermédios claros dos planos de 
recuperação e resiliência e as deficiências 
identificadas na sua execução, bem como 
as recomendações da Comissão para 
corrigir as respetivas deficiências.
4. O painel de avaliação indica as 
disposições e o calendário para a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, bem como para o desembolso 
de parcelas associadas ao cumprimento 
satisfatório das metas e objetivos 
intermédios claros;
5. O painel de avaliação sintetiza 
igualmente as principais recomendações 
dirigidas aos Estados-Membros 
relativamente aos seus planos de 



PE657.421v02-00 172/221 AM\1214176PT.docx

PT

recuperação e resiliência.
6. O painel de avaliação serve de 
base para um intercâmbio permanente de 
boas práticas entre os Estados-Membros, 
que tomará a forma de um diálogo 
estruturado organizado regularmente.
7. O painel de avaliação é alvo de 
uma atualização permanente e acessível 
ao público no sítio Web da Comissão. Este 
painel dá a conhecer a situação dos 
pedidos de pagamento, dos pagamentos, 
das suspensões e dos cancelamentos das 
contribuições financeiras.
8. A Comissão apresenta o painel de 
avaliação no âmbito de uma audição 
organizada pelas comissões competentes 
do Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Painel de avaliação da recuperação e 

resiliência
1. A Comissão cria um painel de 
avaliação da recuperação e resiliência (o 
«painel de avaliação») que apresente o 
estado de execução das reformas e 
investimentos acordados nos planos de 
recuperação e resiliência de cada 
Estado-Membro.
2. O painel de avaliação inclui 
indicadores-chave, tais como indicadores 
sociais, económicos e ambientais, que 
avaliam os progressos registados pelos 
planos de recuperação e resiliência em 
cada um dos seis domínios que definem o 
âmbito de aplicação do presente 
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regulamento, bem como um resumo do 
processo de acompanhamento do respeito 
das percentagens mínimas de despesa 
relacionada com objetivos climáticos e 
outros objetivos ambientais.
3. O painel de avaliação indica o 
grau de cumprimento dos objetivos 
intermédios relevantes dos planos de 
recuperação e resiliência e as deficiências 
identificadas na sua execução, bem como 
as recomendações da Comissão para 
corrigir as respetivas deficiências.
4. O painel de avaliação sintetiza 
igualmente as principais recomendações 
dirigidas aos Estados-Membros 
relativamente aos seus planos de 
recuperação e resiliência.
5. O painel de avaliação serve de 
base para um intercâmbio permanente de 
boas práticas entre os Estados-Membros, 
que tomará a forma de um diálogo 
estruturado organizado regularmente.
6. O painel de avaliação é alvo de 
uma atualização permanente e acessível 
ao público no sítio Web da Comissão. Este 
painel dá a conhecer a situação dos 
pedidos de pagamento, dos pagamentos, 
das suspensões e dos cancelamentos das 
contribuições financeiras.
7. A Comissão apresenta o painel de 
avaliação no âmbito de audições 
organizadas pelas comissões competentes 
do Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
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Painel de avaliação da recuperação e 
resiliência

1. A Comissão cria um painel de 
avaliação da recuperação e resiliência, 
plenamente alinhado com o painel de 
indicadores sociais e com o painel de 
avaliação macroeconómica, que apresente 
o estado de execução das reformas 
acordadas nos planos de recuperação e 
resiliência de cada Estado-Membro.
2. O painel de avaliação inclui 
indicadores-chave alinhados com os 
indicadores do painel de indicadores 
sociais e do painel de avaliação 
macroeconómica, tais como indicadores 
sociais, económicos e ambientais, que 
avaliam os progressos registados pelos 
planos de recuperação e resiliência em 
cada um dos seis domínios que definem o 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.
3. O painel de avaliação indica o 
grau de cumprimento dos objetivos 
intermédios relevantes dos planos de 
recuperação e resiliência e as deficiências 
identificadas na sua execução, bem como 
as recomendações da Comissão para 
corrigir as respetivas deficiências.
4. O painel de avaliação sintetiza 
igualmente as principais recomendações 
dirigidas aos Estados-Membros 
relativamente aos seus planos de 
recuperação e resiliência e estipula 
objetivos sociais e médio prazo para cada 
Estado-Membro.
5. O painel de avaliação serve de 
base para um intercâmbio permanente de 
boas práticas entre os Estados-Membros, 
que tomará a forma de um diálogo 
estruturado organizado regularmente.
6. O painel de avaliação é alvo de 
uma atualização permanente e acessível 
ao público no sítio Web da Comissão. Este 
painel dá a conhecer a situação dos 
pedidos de pagamento, dos pagamentos, 
das suspensões e dos cancelamentos das 
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contribuições financeiras.
7. A Comissão apresenta o painel de 
avaliação no âmbito de uma audição 
organizada pela comissão competente do 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Painel de avaliação da recuperação e 

resiliência
1. A Comissão cria um painel de 
avaliação da recuperação e resiliência (o 
«painel de avaliação») que apresente o 
estado de execução das reformas 
promotoras de crescimento e dos 
investimentos sustentáveis acordados nos 
planos de recuperação e resiliência de 
cada Estado-Membro. bem como o estado 
do desembolso, a favor dos 
Estados-Membros, de parcelas associadas 
ao cumprimento satisfatório das metas e 
objetivos intermédios claros.
2. O painel de avaliação inclui 
indicadores-chave, tais como indicadores 
sociais, económicos e ambientais, que 
avaliam os progressos registados pelos 
planos de recuperação e resiliência em 
cada um dos seis domínios que definem o 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.
3. O painel de avaliação indica o 
grau de cumprimento dos objetivos 
intermédios claros dos planos de 
recuperação e resiliência e as deficiências 
identificadas na sua execução, bem como 
as recomendações da Comissão para 
corrigir as respetivas deficiências.
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4. O painel de avaliação indica as 
disposições e o calendário para a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, bem como para o desembolso 
de parcelas associadas ao cumprimento 
satisfatório das metas e objetivos 
intermédios claros.

Or. en

Alteração 1422
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, Martin 
Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Processo de quitação

As despesas efetuadas ao abrigo do 
mecanismo estão sujeitas a um processo 
de quitação pelo Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Processo de quitação

As despesas efetuadas ao abrigo do 
mecanismo estão sujeitas a um processo 
de quitação pelo Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Processo de quitação

As despesas efetuadas ao abrigo do 
mecanismo estão sujeitas a um processo 
de quitação pelo Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros 
interessados devem, em conformidade com 
as respetivas responsabilidades, promover 
sinergias e assegurar uma coordenação 
eficaz entre os instrumentos criados pelo 
presente regulamento e os programas e 
instrumentos da União, em especial com as 
medidas financiadas pelos fundos da 
União. Para o efeito, devem:

A Comissão e os Estados-Membros 
interessados devem, em conformidade com 
as respetivas responsabilidades, promover 
sinergias e assegurar uma coordenação 
eficaz entre os instrumentos criados pelo 
presente regulamento e os programas e 
instrumentos da União, em especial com o 
Instrumento de Assistência Técnica e com 
as medidas financiadas pelos fundos da 
União. Para o efeito, devem:

Or. en

Alteração 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros 
interessados devem, em conformidade com 
as respetivas responsabilidades, promover 

A Comissão e os Estados-Membros 
interessados devem, em conformidade com 
as respetivas responsabilidades, promover 
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sinergias e assegurar uma coordenação 
eficaz entre os instrumentos criados pelo 
presente regulamento e os programas e 
instrumentos da União, em especial com as 
medidas financiadas pelos fundos da 
União. Para o efeito, devem:

sinergias e assegurar uma coordenação 
eficaz entre o mecanismo criado pelo 
presente regulamento e os programas e 
instrumentos da União, em especial com as 
medidas financiadas pelos fundos da 
União. Para o efeito, devem:

Or. en

Alteração 1427
Victor Negrescu

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurar a complementaridade, a 
sinergia, a coerência e a consistência entre 
os diferentes instrumentos a nível da União 
e a nível nacional e, se for caso disso, a 
nível regional, em especial no que se refere 
a medidas financiadas por fundos da 
União, tanto na fase de planeamento como 
durante a execução;

a) Assegurar a complementaridade, a 
sinergia, a coerência e a consistência entre 
os diferentes instrumentos a nível da União 
e a nível nacional e, se for caso disso, a 
nível regional, em especial no que se refere 
a medidas financiadas por fundos da 
União, tanto na fase de planeamento como 
durante a execução, visando uma 
cobertura setorial ou geográfica 
equilibrada a nível da UE;

Or. en

Alteração 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Assegurar uma estreita cooperação 
entre os responsáveis pela execução a nível 
da União, nacional e, se for caso disso, a 
nível regional, a fim de atingir os objetivos 
dos instrumentos estabelecidos ao abrigo 
do presente regulamento;

c) Assegurar uma estreita cooperação 
entre os responsáveis pela execução, 
controlo e supervisão a nível da União, 
nacional e, se for caso disso, a nível 
regional, a fim de atingir os objetivos dos 
instrumentos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento;

Or. en
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Alteração 1429
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Assegurar a publicitação das 
oportunidades de financiamento para o 
setor privado;

Or. en

Alteração 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Painel de avaliação da recuperação e 

resiliência
1. A Comissão complementa o atual 
Painel de Indicadores Sociais (o «painel 
de indicadores») com indicadores assentes 
nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, a fim de acompanhar o 
estado de execução das reformas e 
investimentos acordados nos planos de 
recuperação e resiliência de cada 
Estado-Membro.
2. O painel de indicadores apresenta 
os progressos registados pelos planos de 
recuperação e resiliência em cada um dos 
seis domínios que definem o âmbito de 
aplicação do presente regulamento. 
3. O painel de indicadores indica o 
grau de cumprimento dos objetivos 
intermédios relevantes dos planos de 
recuperação e resiliência e as deficiências 
identificadas na sua execução, bem como 
as recomendações da Comissão para 
corrigir as respetivas deficiências. 
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4. O painel de indicadores sintetiza 
igualmente as principais recomendações 
dirigidas aos Estados-Membros 
relativamente aos seus planos de 
recuperação e resiliência. 
5. O painel de indicadores serve de 
base para um intercâmbio permanente de 
boas práticas entre os Estados-Membros, 
que tomará a forma de um diálogo 
estruturado organizado regularmente. 
6. O painel de indicadores é alvo de 
uma atualização permanente e acessível 
ao público no sítio Web da Comissão. Este 
painel dá a conhecer a situação dos 
pedidos de pagamento, dos pagamentos, 
das suspensões e dos cancelamentos das 
contribuições financeiras. 
7. A Comissão apresenta o painel de 
indicadores no âmbito de uma audição 
organizada pelas comissões competentes 
do Parlamento Europeu. 
8. Ao estabelecer o painel de 
indicadores, a Comissão deve basear-se, 
tanto quanto possível, em quadros de 
indicadores assentes em vários 
indicadores para monitorizar a vertente 
social e económica da resiliência, bem 
como em quadros de indicadores para 
acompanhar as vertentes ecológica e 
digital da resiliência, conforme anexado 
ao seu relatório de prospetiva estratégica 
de 2020 intitulado «Definir o rumo para 
uma Europa mais resiliente». 

Or. en

Alteração 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão acompanha a execução 
do mecanismo e mede a realização dos 
objetivos fixados no artigo 4.º. Os 

1. A Comissão acompanha a execução 
do mecanismo e mede a realização dos 
objetivos fixados no artigo 4.º. Os 
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indicadores a utilizar para a apresentação 
de relatórios sobre os progressos e para fins 
de acompanhamento e avaliação do 
Mecanismo, tendo em vista a realização 
dos objetivos gerais e específicos, 
encontram-se estabelecidos no anexo III. O 
acompanhamento da execução deve ser 
orientado e proporcionado às atividades 
realizadas ao abrigo do mecanismo.

indicadores a utilizar para a apresentação 
de relatórios sobre os progressos e para fins 
de acompanhamento e avaliação do 
Mecanismo, tendo em vista a realização 
dos objetivos gerais e específicos, 
encontram-se estabelecidos no anexo III. O 
acompanhamento da execução deve ser 
orientado e proporcionado às atividades 
realizadas ao abrigo do mecanismo. A 
Comissão deve apresentar um conjunto de 
indicadores de resultados e desempenho 
que captem de forma clara os objetivos 
estabelecidos no artigo 4.º.

Or. en

Alteração 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão acompanha a execução 
do mecanismo e mede a realização dos 
objetivos fixados no artigo 4.º. Os 
indicadores a utilizar para a apresentação 
de relatórios sobre os progressos e para fins 
de acompanhamento e avaliação do 
Mecanismo, tendo em vista a realização 
dos objetivos gerais e específicos, 
encontram-se estabelecidos no anexo III. O 
acompanhamento da execução deve ser 
orientado e proporcionado às atividades 
realizadas ao abrigo do mecanismo.

1. A Comissão acompanha a execução 
do mecanismo e mede a realização dos 
objetivos e o cumprimento dos requisitos 
fixados no artigo 4.º e no artigo 4.º-A, bem 
como o respeito da afetação de fundos 
para os domínios de intervenção europeus 
prioritários europeus previstos no artigo 
14.º. Os indicadores a utilizar para a 
apresentação de relatórios sobre os 
progressos e para fins de acompanhamento 
e avaliação do Mecanismo, tendo em vista 
a realização dos objetivos gerais e 
específicos, encontram-se estabelecidos no 
anexo III. O acompanhamento da execução 
deve ser proporcionado às atividades 
realizadas ao abrigo do mecanismo.

Or. en

Alteração 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para o efeito, os 
Estados-Membros:
a) localizam, recolhem e armazenam 
informações sobre os beneficiários de 
financiamento ao abrigo do presente 
mecanismo;
b) fornecem à Comissão as informações 
necessárias para avaliar os pedidos de 
pagamento, nos termos do artigo 19.º, 
incluindo relatórios de auditoria, dados 
sobre os beneficiários finais dos projetos 
ou investimentos, demonstrações 
financeiras, avaliações de impacto e 
outras informações pertinentes. No que 
diz respeito aos projetos de investimento, 
os Estados-Membros incluem um 
relatório elaborado por um painel 
independente de peritos, e que avalia a 
eficiência, eficácia, aptidão e adequação 
de cada projeto em relação ao respetivo 
plano de recuperação e resiliência;
c) apensam a cada pedido de pagamento 
uma declaração solene assinada da 
autoridade nacional competente que 
ateste a eficácia da execução, em 
conformidade com o princípio da boa 
gestão financeira, e que garanta o 
cumprimento das regras aplicáveis da UE, 
e, em especial, que foram evitados os 
conflitos de interesses, a fraude, a 
corrupção e o duplo financiamento;
d) impõem a todos os destinatários finais 
dos fundos ao abrigo do mecanismo a 
obrigação de conferirem à Comissão, ao 
OLAF, à EPPO e ao Tribunal de Contas 
Europeu os direitos necessários para 
levarem a cabo inquéritos, incluindo 
verificações e inspeções no local, em 
conformidade com o artigo 129.º, n.º 1, do 
Regulamento 2018/1046.

Or. en
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Alteração 1434
Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Os dados são 
disponibilizados, sem demora 
injustificada, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, bem como a qualquer outra 
autoridade pertinente no âmbito do 
processo de acompanhamento, como, por 
exemplo, o Tribunal de Contas Europeu. 
Para o efeito, devem impor-se aos 
destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

Or. en

Alteração 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada, e de modo desagregado por 
género e níveis de rendimentos. Para o 
efeito, devem impor-se aos destinatários 
dos fundos da União requisitos de 
apresentação de relatórios proporcionados.

Or. en
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Alteração 1436
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam tornados públicos e recolhidos de 
forma eficiente, fiável, independente, 
eficaz e atempada. Para o efeito, devem 
impor-se aos destinatários dos fundos da 
União requisitos de apresentação de 
relatórios proporcionados.

Or. en

Alteração 1437
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam comparáveis, desagregados por 
género e recolhidos de forma eficiente, 
eficaz e atempada. Para o efeito, devem 
impor-se aos destinatários dos fundos da 
União requisitos de apresentação de 
relatórios proporcionados.

Or. en

Alteração 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos beneficiários finais dos fundos da 
União requisitos de apresentação de 
relatórios proporcionados.

Or. en

Alteração 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Parlamento Europeu tem o 
direito de verificar cabalmente as decisões 
tomadas pela Comissão em matéria de 
despesas. A Comissão assegura que o 
órgão competente do Parlamento 
Europeu e os respetivos deputados 
dispõem de pleno acesso a tais decisões, e 
informa trimestralmente o Parlamento 
Europeu acerca do estado dos planos 
aprovados, de modificações aprovadas aos 
mesmos, de decisões de pagamento 
tomadas, da suspensão de pagamentos, do 
cancelamento de pagamentos e da 
recuperação de fundos. A Comissão 
apresenta, trimestralmente, uma síntese 
destas informações numa audiência 
organizada pelas comissões competentes 
do Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 1440
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Com base em orientações a 
facultar pela Comissão e coerentes com 
orientações desenvolvidas para outros 
programas da União, os 
Estados-Membros e os destinatários de 
financiamento da União fornecem as 
informações necessárias para permitir 
fazer o seguimento de investimentos que 
contribuem para alcançar objetivos 
climáticos e ambientais da União. A 
Comissão apresenta as informações 
anualmente no âmbito do projeto de 
orçamento anual.

Or. en

Alteração 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão informa o Parlamento 
Europeu semestralmente, fornecendo 
uma lista das medidas de investimento e 
dos projetos apoiados pelo mecanismo 
referidos no artigo 14.º, n.º 1-B, devendo 
essa lista incluir também os beneficiários 
efetivos dos fundos provenientes do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Parlamento Europeu organiza 
visitas de delegações aos 
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Estados-Membros a fim de exercer um 
controlo democrático no que se refere às 
reformas estruturais promotoras de 
crescimento e aos investimentos 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A Comissão informa o Parlamento 
Europeu trimestralmente mediante a 
criação de uma base de dados pública e de 
dados abertos na qual estejam registados 
os beneficiários efetivos dos fundos 
provenientes do mecanismo. As 
informações sensíveis ou confidenciais 
são disponibilizadas aos deputados ao 
Parlamento Europeu ao abrigo de 
disposições de estrita confidencialidade 
previamente acordadas.

Or. en

Alteração 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Acompanhamento ex post dos projetos 

concluídos
Para efeitos da utilização eficaz dos 
recursos e da durabilidade dos projetos 
concluídos ao abrigo do mecanismo, a 
Comissão cria um quadro de 
acompanhamento eficaz para tais 
projetos.

Or. en
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Alteração 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Obrigações de apresentação de relatórios 
da Comissão

Or. en

Alteração 1446
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Relatórios e audiências
Or. en

Alteração 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Relatório semestral
Or. en

Alteração 1448
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento, bem como 
sobre os progressos realizados em 
conformidade com a taxonomia da UE.

Or. en

Alteração 1449
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

1. A Comissão apresenta um relatório 
público semestral ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho sobre a execução do 
mecanismo criado no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

1. A Comissão apresenta um relatório 
semestral ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

Or. en

Alteração 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

1. A Comissão apresenta um relatório 
trimestral ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

Or. en

Alteração 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

1. A Comissão apresenta um relatório 
trimestral ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

Or. en

Alteração 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

1. A Comissão apresenta um relatório 
semestral ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

Or. en

Alteração 1454
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um 
relatório anual ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho sobre a execução do 
mecanismo criado no presente 
regulamento.

1. A Comissão submete relatórios 
trimestrais ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
criado no presente regulamento.

Or. en

Alteração 1455
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação 
e resiliência dos Estados-Membros em 
causa ao abrigo do mecanismo.

2. Os relatórios trimestrais incluem 
informações pormenorizadas sobre o 
número de planos de recuperação e 
resiliência aprovados e pendentes, os 
progressos realizados no que respeita aos 
planos dos Estados-Membros em causa ao 
abrigo do mecanismo, o estado do 
cumprimento das metas e objetivos 
intermédios de cada Estado-Membro, os 
montantes autorizados e pagos a cada 
Estado-Membro e no total, os pedidos de 
pagamento efetuados, as decisões de 
pagamento adotadas, a suspensão ou 
cancelamento de pagamentos, a 
recuperação de fundos, os destinatários 
dos fundos e todas as outras informações 
pertinentes que sirvam para assegurar a 
plena transparência e responsabilização.

Or. en

Alteração 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório semestral inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo, fazendo uma 
referência especial à execução de medidas 
de investimento e reforma no âmbito dos 
domínios de intervenção europeus 
prioritários referidos no artigo 3.º.

Or. en

Alteração 1457
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo, bem como sobre 
a adesão ao princípio «não prejudicar 
significativamente».

Or. en

Alteração 1458
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo, bem como sobre 
o impacto desses planos na igualdade de 
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género.
Or. en

Alteração 1459
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório semestral inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

Or. en

Alteração 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório inclui informações 
sobre os progressos realizados no que 
respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

Or. en

Alteração 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 

2. O relatório inclui informações 
sobre os progressos realizados no que 
respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
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ao abrigo do mecanismo. ao abrigo do mecanismo.
Or. en

Alteração 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório inclui informações 
sobre os progressos realizados no que 
respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

Or. en

Alteração 1463
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório semestral inclui 
também as seguintes informações:

Or. en

Alteração 1464
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. Os relatórios trimestrais incluem 
também as seguintes informações:

Or. en

Alteração 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório inclui também as 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório inclui também as 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório inclui também as 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O volume das receitas afetadas ao 
mecanismo ao abrigo do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no ano 
anterior, discriminado por rubrica 

a) O volume das receitas afetadas ao 
mecanismo ao abrigo do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no ano 
anterior, discriminado por rubrica 
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orçamental; e orçamental e por Estado-Membro; e 
Or. en

Alteração 1469
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O volume das receitas afetadas ao 
mecanismo ao abrigo do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no ano 
anterior, discriminado por rubrica 
orçamental; e 

a) O volume das receitas afetadas ao 
mecanismo ao abrigo do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no 
trimestre anterior, discriminado por rubrica 
orçamental; e 

Or. en

Alteração 1470
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A contribuição dos montantes 
mobilizados através do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia para a 
realização dos objetivos do mecanismo.

b) A contribuição dos montantes 
mobilizados através do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia para a 
realização dos objetivos do mecanismo e, 
em especial, para a transição sustentável.

Or. en

Alteração 1471
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma secção para cada 
Estado-Membro, descrevendo de que 
modo é assegurado o respeito pelo 
princípio da boa gestão financeira, em 
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conformidade com o artigo 61.º do 
Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Informações pormenorizadas 
sobre os progressos a nível do 
cumprimento dos objetivos intermédios 
dos planos de recuperação e resiliência, 
bem como sobre a complementaridade 
desses planos com programas existentes 
da União.

Or. en

Alteração 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma secção para cada 
Estado-Membro, descrevendo de que 
modo é respeitado o princípio da boa 
gestão financeira, em conformidade com 
o artigo 61.º do Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma secção para cada 
Estado-Membro, descrevendo de que 
modo é respeitado o princípio da boa 
gestão financeira, em conformidade com 
o artigo 61.º do Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A percentagem do mecanismo que 
contribui para os objetivos climáticos e 
ambientais da União, recorrendo, 
conforme adequado, aos critérios 
estabelecidos no Regulamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Alteração 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Uma visão geral de todos os 
objetivos intermédios alcançados e ainda 
por alcançar, discriminada por 
Estado-Membro e por plano nacional.

Or. en

Alteração 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Uma lista dos beneficiários 
efetivos dos fundos provenientes do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Dados pertinentes sobre a 
execução do mecanismo nos 
Estados-Membros, incluindo informações 
pormenorizadas sobre os montantes 
autorizados e pagos aos 
Estados-Membros, o estado do 
cumprimento dos objetivos intermédios 
acordados, bem como todas as 
informações pertinentes para assegurar a 
total transparência e divulgação de 
informações sobre o mecanismo.

Or. en

Alteração 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos da prestação de 
informações sobre as atividades que se 
refere o n.º 2, a Comissão pode utilizar o 
conteúdo dos documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu, conforme 

Suprimido
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adequado.
Or. en

Alteração 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos da prestação de 
informações sobre as atividades que se 
refere o n.º 2, a Comissão pode utilizar o 
conteúdo dos documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu, conforme 
adequado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Por motivos relacionados com a transparência, a prestação de informações sobre o MRR 
deve ser dissociada das comunicações regulares no âmbito do Semestre Europeu.

Alteração 1481
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 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos da prestação de 
informações sobre as atividades que se 
refere o n.º 2, a Comissão pode utilizar o 
conteúdo dos documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu, conforme 
adequado.

4. Para efeitos da prestação de 
informações sobre as atividades que se 
refere o n.º 2, a Comissão pode utilizar o 
conteúdo dos documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do último Semestre Europeu, 
conforme adequado, bem como a mais 
recente recomendação do Conselho sobre 
a política económica da área do euro para 
Estados-Membros cuja moeda seja o euro.
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Or. en

Alteração 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos da prestação de 
informações sobre as atividades que se 
refere o n.º 2, a Comissão pode utilizar o 
conteúdo dos documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu, conforme 
adequado.

4. Para efeitos da prestação de 
informações sobre as atividades que se 
refere o n.º 2, a Comissão pode utilizar o 
conteúdo dos documentos pertinentes 
adotados no âmbito do Semestre Europeu, 
conforme adequado, o que inclui, por 
exemplo, os programas nacionais de 
reformas.

Or. en

Alteração 1483
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos da prestação de 
informações sobre as atividades que se 
refere o n.º 2, a Comissão pode utilizar o 
conteúdo dos documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu, conforme 
adequado.

4. Para efeitos da prestação de 
informações sobre as atividades que se 
refere o n.º 2, a Comissão pode utilizar o 
conteúdo de todos os documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão, conforme adequado.

Or. en

Alteração 1484
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)



PE657.421v02-00 202/221 AM\1214176PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

4-A. O relatório anual é transmitido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
âmbito da apresentação integrada de 
relatórios financeiros e de prestação de 
contas, e deve fazer parte do processo de 
quitação anual, constituindo um capítulo 
separado do relatório de quitação da 
Comissão.

Or. en

Alteração 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O relatório anual é transmitido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu no âmbito da apresentação 
integrada de relatórios financeiros e de 
prestação de contas, e deve fazer parte do 
processo de quitação especial do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O relatório é transmitido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
Europeu no âmbito da apresentação 
integrada de relatórios financeiros e de 
prestação de contas, e deve fazer parte do 
processo de quitação especial do 
mecanismo.

Or. en
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Alteração 1487
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A pedido do Parlamento Europeu, 
a Comissão comparece trimestralmente 
em audiências perante o Parlamento, a 
fim de prestar informações sobre as 
atividades, bem como as informações 
referidas nos n.os 2 e 3.

Or. en

Alteração 1488
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar três 
anos após o final de 2027.

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente e sensível à 
dimensão de género, o mais tardar três 
anos após o final de 2027.

Or. en

Alteração 1489
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em 1. Até 1 de janeiro de 2024, a 
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vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões um relatório de avaliação 
independente sobre a sua execução e um 
relatório de avaliação ex post 
independente, o mais tardar três anos após 
o final de 2027.

Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões um relatório de avaliação 
independente sobre a sua execução e um 
relatório de avaliação ex post 
independente, o mais tardar três anos após 
o final de 2027.

Or. en

Justificação

É importante que a atual legislatura do Parlamento possa escrutinar o relatório de avaliação 
intercalar.

Alteração 1490
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar três 
anos após o final de 2027.

1. Dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar três 
anos após o final de 2024.

Or. en

Alteração 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
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apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar três 
anos após o final de 2027.

apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar dois 
anos após o final de 2027.

Or. en

Alteração 1492
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar três 
anos após o final de 2027.

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar um 
ano após o final de 2027.

Or. en

Alteração 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu. Examina também 
em que medida todos os objetivos e ações 
continuam a ser pertinentes.

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos, o valor 
acrescentado europeu, a adequação das 
disposições de condicionalidade, bem 
como a avaliação dos riscos morais; 
examina também em que medida todos os 
objetivos e ações continuam a ser 
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pertinentes.
Or. en

Alteração 1494
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu. Examina também 
em que medida todos os objetivos e ações 
continuam a ser pertinentes.

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos, o valor 
acrescentado europeu e os efeitos da 
integração da dimensão de género. 
Examina também em que medida todos os 
objetivos e ações continuam a ser 
pertinentes.

Or. en

Alteração 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for caso disso, a avaliação é 
acompanhada de uma proposta de 
alteração do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O relatório de avaliação ex post 4. O relatório de avaliação ex post 
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consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
seu impacto a longo prazo.

consiste numa avaliação global do 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
seu impacto a longo prazo, em especial no 
que se refere à consecução dos objetivos 
climáticos, ambientais e de género da 
União, bem como a melhorias 
relacionadas com os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.

Or. en

Alteração 1497
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O relatório de avaliação ex post 
consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
seu impacto a longo prazo.

4. O relatório de avaliação ex post 
consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
seu impacto a longo prazo, incluindo no 
que se refere à igualdade de género.

Or. en

Alteração 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.º-A, no artigo 9.º, no 
artigo 17.º e no artigo 19.º, é conferido à 
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Comissão até 31 de dezembro de 2027.
3. A delegação de poderes a que se 
refere o artigo 9.º, o artigo 17.º e o artigo 
19.º, pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. A Comissão adota até 
31 de dezembro de 2020 o ato delegado a 
que se refere o n.º 2, com vista a 
assegurar a sua entrada em vigor em 
1 de julho de 2021. Assim que adotar um 
ato delegado, a Comissão notifica-o 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 9.º, do artigo 17.º e do 
artigo 19.º entram em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de três 
meses a contar da notificação do ato às 
duas instituições ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
prazo é prorrogável por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Alteração 1499
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, 
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Katalin Cseh, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 4.º, no artigo 14.º e no 
artigo 19.º, é conferido à Comissão até 31 
de dezembro de 2027.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, no artigo 14.º e no artigo 19.º 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 4.º, no 
artigo 14.º e no artigo 19.º só entram em 
vigor se nem o Parlamento Europeu nem 
o Conselho formularem objeções no prazo 
de dois meses a contar da notificação do 
ato a estas duas instituições ou se, antes 
do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
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Comissão de que não formularão 
objeções. O referido prazo é prorrogado 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Controlo orçamental

1. Até 1 de março após a conclusão 
de cada exercício financeiro, o 
contabilista da Comissão deve transmitir 
ao Tribunal de Contas as contas 
provisórias do mecanismo, acompanhadas 
pelo relatório sobre a gestão orçamental e 
financeira durante o exercício. O 
contabilista da Comissão transmite 
também o relatório sobre a gestão 
orçamental e financeira ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até ao dia 
31 de março do ano seguinte ao do 
exercício encerrado.
2. Depois de receber as observações 
do Tribunal de Contas sobre as contas 
provisórias da Autoridade em 
conformidade com os artigos 245.º e 246.º 
do Regulamento Financeiro, a Comissão 
deve elaborar as contas definitivas da 
Autoridade e submetê-las-á à apreciação 
do Conselho de Administração.
3. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, a pedido deste, tal 
como previsto no n.º 3 do artigo 261.º do 
Regulamento Financeiro, qualquer 
informação necessária à boa aplicação do 
processo de quitação relativamente ao 
exercício em causa.
4. Antes de 15 de maio do ano N+2, o 
Parlamento Europeu, sob recomendação 
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do Conselho, que delibera por maioria 
qualificada, dá quitação à Autoridade 
pela execução do orçamento, incluindo as 
receitas provenientes do Orçamento Geral 
da União Europeia e das autoridades 
competentes, para o exercício N.
5. As contas definitivas são 
publicadas.

Or. en

Justificação

A dimensão do MRR justifica a aplicação de um processo de quitação normal.

Alteração 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados a 
que se referem os artigos 16.º-A, 17.º, 
17.º-A e 18.º, é conferido à Comissão até 
31 de dezembro de 2027.
3. A delegação de poderes referida 
nos artigos 16.º-A, 17.º, 17.º-A e 18.º pode 
ser revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
4. A decisão de revogação da 
delegação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto nos artigos 16.º-A, 
17.º, 17.º-A e 18.º só entram em vigor se 
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nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo 
de dois meses a contar da notificação do 
ato a estas duas instituições ou se, antes 
do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho informarem a 
Comissão de que não formularão 
objeções.

Or. en

Alteração 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-B
Proteção dos interesses financeiros da 

União
1. No quadro da execução das 
atividades financiadas ao abrigo do 
presente regulamento, e sem prejuízo do 
artigo 19.º, a Comissão toma medidas 
adequadas que garantam a proteção dos 
interesses financeiros da União, mediante 
a aplicação de medidas preventivas contra 
a fraude, a corrupção e quaisquer outras 
atividades ilícitas, a realização de 
verificações eficazes e, caso sejam 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente, bem 
como, se for caso disso, a aplicação de 
sanções administrativas e financeiras 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.
2. A Comissão, ou seus 
representantes, e o Tribunal de Contas 
dispõem de poderes para auditar, com 
base em documentos ou verificações no 
local, os beneficiários, contratantes e 
subcontratantes que tenham recebido 
fundos da União. O Organismo Europeu 
de Luta Antifraude (OLAF) pode efetuar 
inspeções e verificações no local em 
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relação aos operadores económicos 
abrangidos direta ou indiretamente por 
esse financiamento, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho, a fim de verificar a 
existência de fraudes, atos de corrupção 
ou quaisquer outras atividades ilegais 
lesivas dos interesses financeiros da 
União relacionadas com convenções de 
subvenção ou decisões de subvenção ou 
com contratos relativos a um 
financiamento concedido pela União. Sem 
prejuízo do primeiro e do segundo 
parágrafos, os acordos de cooperação 
com países terceiros e organizações 
internacionais e as convenções e decisões 
de subvenção, assim como os contratos 
resultantes da aplicação do presente 
regulamento, devem autorizar 
expressamente a Comissão, o Tribunal de 
Contas e o OLAF a realizar essas 
auditorias, inspeções e verificações no 
local.
3. Os beneficiários de fundos da 
União mantêm à disposição da Comissão, 
durante um período de cinco anos após o 
último pagamento referente a qualquer 
um dos projetos, todos os documentos 
comprovativos das despesas do projeto em 
causa.

Or. en

Alteração 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-C
Auditoria do Tribunal de Contas

1. A auditoria externa das atividades 
realizadas nos termos do presente 
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regulamento é efetuada pelo Tribunal de 
Contas, nos termos do artigo 287.º do 
TFUE.
2. Para efeitos do n.º 1 do presente 
artigo, o Tribunal de Contas pode aceder 
plenamente, a seu pedido e nos termos do 
artigo 287.º, n.º 3, do TFUE, a todos os 
documentos ou informações necessários 
para o desempenho das suas funções.

Or. en

Alteração 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, mediante a colocação de um 
elemento visível identificativo da União, 
em especial ao promoverem as ações ou os 
seus resultados, mediante a prestação de 
informações coerentes, eficazes e 
proporcionadas, dirigidas a diversos 
públicos, como os meios de comunicação 
social ou a população em geral. Os 
beneficiários asseguram a impreterível 
visibilidade das despesas efetuadas no 
âmbito do mecanismo, identificando com 
clareza como «Iniciativa de Recuperação 
da UE» os projetos apoiados.

Or. en

Alteração 1505
Nicolae Ştefănuță

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 1. Os beneficiários do financiamento 
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da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social, as redes sociais ou a 
população em geral.

Or. en

Alteração 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral.

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas ao 
público, incluindo através dos meios de 
comunicação social, de forma não 
discriminatória.

Or. en

Alteração 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão realiza ações de 
informação e comunicação sobre os 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e as suas ações e resultados. 
Os recursos financeiros afetados aos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento também contribuem para a 

2. A Comissão realiza ações de 
informação e comunicação sobre o 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento e as suas ações e resultados. 
Os recursos financeiros afetados ao 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento também contribuem para a 
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comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
referidos no artigo 4.º.

comunicação institucional das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com os objetivos 
referidos no artigo 4.º.

Or. en

Alteração 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao promover as ações e os seus 
resultados, os beneficiários do 
financiamento da União devem envolver 
os deputados ao Parlamento Europeu 
provenientes da mesma região que os 
beneficiários.

Or. en

Alteração 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 9.º e no artigo 17.º é 
conferido à Comissão até 31 de dezembro 
de 2027.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º e no artigo 17.º pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
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A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 9.º ou do artigo 17.º 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de três meses a contar 
da notificação do ato às duas instituições 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogável por três meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados a 
que se refere o artigo 14.º é conferido à 
Comissão até 31 de dezembro de 2028.
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3. A delegação de poderes referida no 
artigo 14.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro, de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Os artigos 107.º, 108.º e 109.º do TFUE 
não se aplicam ao financiamento dos 
recursos indicados no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B
Para efeitos do presente regulamento, nos 
casos em que sejam aplicáveis as regras 
em matéria de auxílios estatais, as taxas 
de intensidade máxima do auxílio para 
investimentos efetuados por PME e 
grandes empresas a que se refere o 
Regulamento n.º 702/2014, bem como as 
Orientações da União Europeia relativas 
aos auxílios estatais nos setores agrícola e 
florestal e nas zonas rurais para 
2014-2020, podem ser aumentadas em 
20 %, desde que o auxílio não ultrapasse 
os 90 %.

Or. en

Alteração 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Proposta de regulamento
Artigo 27
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Suprimido
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Procedimento de comité
1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Alteração 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en

Alteração 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en


