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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato,)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
o programa de apoio às reformas
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2018)0391),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 175.º e o artigo 197.º, n.º 2, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C8-0239/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 17 de outubro de 
20181;

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 6 de dezembro de 20182;

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da Comissão do 
Desenvolvimento Regional,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Orçamentos e da Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários, nos termos do artigo 58.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários (A9-0000/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

1  JO C 62 de 15.2.2019, p. 121.
2  JO C 86 de 7.3.2019, p. 335.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece o programa de 
apoio às reformas

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que estabelece o programa de 
apoio às reformas e aos investimentos
(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No âmbito do Semestre Europeu, o 
Parlamento Europeu definiu reformas 
responsáveis do ponto de vista social, 
designadamente reformas baseadas na 
solidariedade, na integração, na justiça 
social e numa distribuição justa da 
riqueza, de molde a assegurar a igualdade 
e o acesso às oportunidades e à proteção 
social, a proteger os grupos vulneráveis e 
a melhorar o nível de vida de todos os 
cidadãos, que são princípios-chave do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A crise económica e financeira (4) A crise económica e financeira de 
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demonstrou que o desenvolvimento de 
economias e sistemas financeiros sãos e 
resilientes, assentes em estruturas 
económicas e sociais sólidas, ajuda os 
Estados-Membros a responder de forma 
mais eficiente aos choques e a recuperar 
mais rapidamente. A execução de reformas 
estruturais faz parte das prioridades 
políticas da União, porque essas reformas 
procuram colocar a recuperação numa rota 
sustentável, desbloquear o potencial de 
crescimento, reforçar a capacidade de 
ajustamento e apoiar o processo de 
convergência ascendente. A prossecução 
de reformas estruturais pode também 
contribuir para reforçar a coesão 
económica e social, impulsionar a 
produtividade e o investimento e criar boas 
condições para o crescimento sustentável e 
o emprego na União.

2008 demonstrou que o desenvolvimento 
de economias e sistemas financeiros sãos e 
resilientes, assentes em estruturas 
económicas e sociais sólidas, ajuda os 
Estados-Membros a responder de forma 
mais eficiente aos choques e a recuperar 
mais rapidamente. Além disso, o surto de 
COVID-19 em 2020 revelou claramente a 
necessidade de uma resposta rápida e 
coerente a importantes choques externos, 
como as pandemias, que exigem a 
preparação dos sistemas de saúde, dos 
serviços públicos essenciais e dos setores 
fundamentais, bem como a existência de 
economias resilientes, de um setor de 
investigação e inovação desenvolvido, de 
mercados de trabalho eficientes e de 
medidas adequadas de proteção social. A 
execução de reformas estruturais faz parte 
das prioridades políticas da União, porque 
essas reformas procuram colocar a 
recuperação numa rota sustentável, 
desbloquear o potencial de crescimento, 
adaptar-se ao desenvolvimento 
tecnológico, reforçar a capacidade de 
ajustamento e apoiar o processo de 
convergência ascendente. A prossecução 
de reformas estruturais deveria também 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, territorial e social, impulsionar 
a produtividade e o investimento e criar 
boas condições económicas e sociais para 
o crescimento sustentável e o emprego 
digno na União.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O grau de execução das reformas 
estruturais nos Estados-Membros ainda não 
é suficiente em toda a União. A 

(6) O grau de execução das reformas 
estruturais nos Estados-Membros ainda não 
é suficiente em toda a União. A 
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experiência com a execução do mecanismo 
de coordenação das políticas económicas 
no âmbito do Semestre Europeu mostra 
que, em geral, a execução de reformas 
estruturais tem sido lenta e desigual e que 
os esforços nacionais de reforma devem ser 
reforçados e incentivados.

experiência com a execução do mecanismo 
de coordenação das políticas económicas 
no âmbito do Semestre Europeu mostra 
que, em geral, a execução de reformas 
estruturais tem sido lenta e desigual e que 
os esforços nacionais de reforma devem ser 
reforçados e incentivados com apoio da 
política de coesão, tendo em conta que 
vários Estados-Membros, em especial 
aqueles cuja moeda não é o euro, 
registam um baixo potencial de 
crescimento, elevadas taxas de 
desemprego, um agravamento das 
disparidades sociais e um aumento do 
risco de pobreza.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) É necessário levar a cabo reformas 
estruturais socialmente responsáveis, 
inteligentes, sustentáveis e inclusivas, que 
cumpram os requisitos estabelecidos no 
artigo 9.º do TFUE, em particular porque, 
para a União, a aplicação dessas reformas 
estruturais é uma das suas prioridades 
políticas destinada a colocar a 
recuperação numa rota sustentável, 
libertar o potencial de crescimento para 
reforçar a capacidade de ajustamento, 
estimular o crescimento, criar emprego, 
promover o investimento e apoiar o 
processo de convergência económica e 
social ascendente.

Or. en

Alteração 6
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Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Outros instrumentos e programas 
da União também contribuem 
significativamente para melhorar as 
condições subjacentes a determinados 
investimentos nos Estados-Membros, que 
podem ser favoráveis ou fazer parte dessas 
reformas. Em particular, os fundos da 
União abrangidos pelo Regulamento (UE) 
n.º YYY/XX do Parlamento Europeu e do 
Conselho [RDC] associam o investimento 
a condições favoráveis (anteriormente 
conhecidas como condicionalidades ex 
ante), preveem um mecanismo de 
governação macroeconómica e podem 
financiar custos das reformas estruturais 
ligadas aos investimentos em domínios 
políticos relevantes para a política de 
coesão. No entanto, não existe atualmente 
nenhum instrumento que preveja o apoio 
financeiro direto que incentive os 
Estados-Membros a executarem reformas 
em todos os domínios de intervenção, em 
resposta aos desafios identificados no 
Semestre Europeu. Além disso, não existe 
atualmente nenhum instrumento que 
preste apoio financeiro e técnico específico 
e orientado aos Estados-Membros cuja 
moeda não é o euro nos seus esforços para 
executar reformas relevantes para a adesão 
à área do euro.

(8) Outros instrumentos e programas 
da União também contribuem 
significativamente para melhorar as 
condições subjacentes a determinados 
investimentos nos Estados-Membros, que 
podem ser favoráveis ou fazer parte dessas 
reformas. Em particular, os fundos da 
União abrangidos pelo Regulamento (UE) 
n.º YYY/XX do Parlamento Europeu e do 
Conselho [RDC] associam o investimento 
a condições favoráveis (anteriormente 
conhecidas como condicionalidades ex 
ante), preveem um mecanismo de 
governação macroeconómica e podem 
financiar custos das reformas estruturais 
ligadas aos investimentos em domínios 
políticos relevantes para a política de 
coesão. No entanto, não existe atualmente 
nenhum instrumento que preveja apoio 
financeiro direto para que os 
Estados-Membros executem reformas em 
todos os domínios de intervenção em 
resposta aos desafios identificados no 
Semestre Europeu, ainda que os 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro possam beneficiar, em particular, de 
apoio financeiro e técnico específico e 
orientado nos seus esforços para executar 
reformas relevantes para a adesão à área do 
euro.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração
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(9) A Comunicação da Comissão, de 6 
de dezembro de 201720, parte de um pacote 
de iniciativas para aprofundar a União 
Económica e Monetária, proposta para 
criar um instrumento de execução das 
reformas e um mecanismo de convergência 
com novos instrumentos orçamentais. O 
objetivo de tais instrumentos era reforçar a 
resiliência das economias domésticas e 
desencadear efeitos de repercussão 
positivos nos Estados-Membro, 
proporcionando incentivos à execução de 
reformas estruturais que contribuem para 
esses objetivos e são essenciais para a 
estabilidade da União Económica e 
Monetária.

(9) A Comunicação da Comissão, de 6 
de dezembro de 201720, parte de um pacote 
de iniciativas para aprofundar a União 
Económica e Monetária, proposta para 
criar um instrumento de execução das 
reformas e um mecanismo de convergência 
com novos instrumentos orçamentais. O 
objetivo de tais instrumentos seria o de 
apoiar a convergência e a competitividade 
na área do euro, bem como a 
convergência dos Estados-Membros cuja 
moeda não é o euro com a área do euro, 
proporcionando apoio financeiro e 
técnico à execução das reformas estruturais 
que contribuem para esses objetivos.

_________________ _________________
20 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho e ao Banco Central 
Europeu – Novos instrumentos 
orçamentais para a estabilidade da área do 
euro no quadro da União, COM(2017) 822 
final.

20 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu, ao Conselho e ao Banco Central 
Europeu – Novos instrumentos 
orçamentais para a estabilidade da área do 
euro no quadro da União, COM(2017) 822 
final.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As instituições e os organismos da 
União dispõem de uma vasta experiência 
na prestação de apoio específico aos 
governos centrais, regionais, locais ou 
outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros no que diz respeito ao 
reforço das capacidades e à aplicação da 
política de coesão. Essa experiência 
deveria ser utilizada para reforçar a 
capacidade da União de prestar apoio aos 
Estados-Membros interessados, para os 
ajudar a melhorar o seu potencial de 
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crescimento e a sua coesão social.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros, oferecendo 
apoio financeiro direto, a par da assistência 
técnica. Para o efeito, deverá ser criado um 
novo programa de apoio às reformas (a 
seguir designado «o programa») para 
proporcionar incentivos eficazes para 
intensificar a execução de reformas 
estruturais nos Estados-Membros. O 
programa deve ser abrangente e beneficiar 
igualmente da experiência adquirida pela 
Comissão e pelos Estados-Membros com a 
utilização dos outros instrumentos e 
programas. O programa deverá também dar 
continuidade às ações e ao modo de 
funcionamento do SRSP, uma vez que se 
revelaram muito úteis e foram apreciadas 
pelos Estados-Membros para o reforço da 
capacidade administrativa das autoridades 
nacionais em vários domínios políticos. O 
programa deve também incluir apoio 
direcionado para reformas nos 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro e que deram passos concretos no 
sentido da adoção da moeda única dentro 
de um determinado período de tempo.

(10) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros, oferecendo 
apoio financeiro direto, a par da assistência 
técnica. Para o efeito, deverá ser criado um 
novo programa de apoio às reformas e aos 
investimentos (a seguir designado «o 
programa») para proporcionar apoio 
técnico e financeiro eficaz para 
intensificar a execução de reformas 
estruturais nos Estados-Membros. O 
programa deve ser abrangente e beneficiar 
igualmente da experiência adquirida pela 
Comissão e pelos Estados-Membros com a 
utilização dos outros instrumentos e 
programas. O programa deverá também dar 
continuidade às ações e ao modo de 
funcionamento do SRSP, uma vez que se 
revelaram muito úteis e foram apreciadas 
pelos Estados-Membros para o reforço da 
capacidade administrativa das autoridades 
nacionais em vários domínios de 
intervenção, e basear-se nos princípios 
consagrados no Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, bem como nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de permitir a prestação dos 
diferentes tipos de apoio necessários e 
atender à especificidade de cada vertente, 
devem ser estabelecidos três instrumentos 
separados mas complementares no âmbito 
do programa, nomeadamente um 
instrumento de execução das reformas, 
um instrumento de assistência técnica, e 
um mecanismo de convergência dedicado 
para apoiar a preparação para a adesão à 
área do euro.

(11) A fim de permitir a prestação dos 
diferentes tipos de apoio necessários e 
atender à especificidade de cada vertente, 
deverão ser estabelecidos três instrumentos 
separados mas complementares no âmbito 
do programa, a saber, um instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade para a área do euro, um 
instrumento de convergência e reforma e 
um instrumento de assistência técnica.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objetivo geral do programa é o 
reforço da coesão, competitividade, 
produtividade, crescimento e criação de 
emprego. Para o efeito, deverá 
proporcionar incentivos financeiros para 
fazer face a desafios de natureza 
estrutural e deverá contribuir para 
reforçar a capacidade administrativa dos 
Estados-Membros no que se refere às suas 
instituições e setores económicos e sociais.

(13) Os objetivos gerais do programa 
consistem em promover a coesão 
económica, social e territorial da União e 
em apoiar os esforços dos 
Estados-Membros para melhorar a 
respetiva capacidade administrativa, 
tendo em vista aplicar o Direito e os 
objetivos políticos da União e contribuir 
para o cumprimento dos compromissos da 
União e dos Estados-Membros no contexto 
do Acordo de Paris, dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Os objetivos específicos devem ser 
estabelecidos para cada instrumento do 
programa. No que diz respeito ao 
instrumento de execução das reformas, 
este deve consistir no cumprimento de 
metas e marcos concretos estabelecidos 
em relação à conclusão dos compromissos 
de reformas, que desencadeiam o 
desembolso dos incentivos financeiros. No 
que diz respeito ao instrumento de 
assistência técnica, este deve servir para 
ajudar as autoridades nacionais nos seus 
esforços de conceção e execução das 
reformas, tendo em conta as boas práticas 
e as lições aprendidas pelos pares. Esses 
objetivos devem ser prosseguidos em todos 
os Estados-Membros, incluindo, ao abrigo 
desses dois instrumentos e no contexto do 
mecanismo de convergência, pelos 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro e que deram passos concretos no 
sentido da adoção da moeda única dentro 
de um determinado período de tempo.

(14) Para atingir os objetivos gerais, 
cada instrumento ao abrigo do programa 
deverá ter objetivos específicos. O 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade deverá prestar 
incentivos financeiros aos 
Estados-Membros para reforçar a 
convergência e a competitividade dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, 
ajudando-os a atingir os marcos e as 
metas das reformas e dos investimentos 
estabelecidos nos pacotes de reformas e de 
investimentos. O instrumento de 
convergência e de reforma deverá 
incentivar a convergência visando a 
adesão à área do euro dos 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro e deverá prestar apoio financeiro aos 
Estados-Membros, com vista a atingir as 
metas e os marcos intermédios das 
reformas estruturais estabelecidos nos 
compromissos de reforma. O instrumento 
de apoio técnico deverá contribuir para 
reforçar a capacidade administrativa dos 
Estados-Membros no que se refere às 
suas instituições, à administração pública 
e aos setores económicos e sociais e 
deverá ajudar as autoridades nacionais 
nos seus esforços de conceção, 
desenvolvimento e aplicação de reformas.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para assegurar que as reformas 
apoiadas pelo programa abordam todas as 
áreas económicas e sociais fundamentais, 
tanto o apoio financeiro como a assistência 

(15) Para assegurar que as reformas 
apoiadas pelo programa abordam todas as 
áreas económicas e sociais fundamentais, 
tanto o apoio financeiro como a assistência 
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técnica ao abrigo do programa, devem ser 
prestados pela Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro, num vasto leque de 
domínios políticos. Estes domínios incluem 
áreas relacionadas à gestão financeira e 
patrimonial pública, reforma institucional e 
administrativa, contexto empresarial, setor 
financeiro, mercados de produtos, serviços 
e trabalho, educação e formação, 
desenvolvimento sustentável, saúde 
pública e bem-estar social.

técnica ao abrigo do programa, devem ser 
prestados pela Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro, num vasto leque de 
domínios políticos. Estes domínios incluem 
áreas relacionadas à gestão financeira e 
patrimonial pública, reforma institucional e 
administrativa, contexto empresarial, setor 
financeiro, mercados de produtos, 
aproveitamento da revolução tecnológica, 
serviços e trabalho, competências para o 
emprego, políticas relativas às crianças e 
aos jovens, educação e formação, 
desenvolvimento sustentável, saúde 
pública e bem-estar social.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Para que as reformas beneficiem 
de um amplo apoio, os Estados-Membros 
que pretendam beneficiar do programa 
deverão consultar, enquanto parte do 
processo de elaboração de propostas de 
pacotes, as partes interessadas 
pertinentes, tais como as autoridades 
locais e regionais, os parceiros 
económicos e sociais e a sociedade civil, 
em consonância com as disposições 
pertinentes do Regulamento Delegado 
(UE) n.º 240/20141-A da Comissão , bem 
como os parlamentos nacionais.
_____________
1-A  Regulamento Delegado (UE) n.º  
240/2014 da Comissão de janeiro de 2014 
relativo ao código de conduta europeu 
sobre parcerias no âmbito dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento 
(JO L 74, 14.3.2014, p.1).

Or. en



PR\1201180PT.docx 15/143 PE648.526v01-00

PT

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de atender às necessidades 
adicionais ao abrigo do programa, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de transferir para o 
orçamento do programa os recursos 
programados em gestão partilhada ao 
abrigo dos fundos da União, em 
conformidade com o respetivo 
procedimento. Os recursos transferidos 
deverão ser executados de acordo com as 
regras do presente programa e em 
benefício do Estado-Membro em questão.

(17) A fim de atender às necessidades 
adicionais ao abrigo do programa, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de transferir para o 
orçamento do programa os recursos 
programados em gestão partilhada ao 
abrigo dos fundos da União, em 
conformidade com o respetivo 
procedimento. Os recursos transferidos 
deverão ser executados de acordo com as 
regras do presente programa e em 
benefício do Estado-Membro em questão. 
A Comissão deverá facultar informações 
ao Estado-Membro em causa sobre a 
utilização das contribuições voluntárias 
suplementares.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) No que diz respeito ao instrumento 
orçamental para a convergência e a 
competitividade, é necessário determinar 
quais os Estados-Membros elegíveis. O 
instrumento orçamental para a 
convergência e a competitividade deverá 
ser disponibilizado aos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro. Deverá estar 
igualmente disponível para os 
Estados-Membros cuja moeda não seja o 
euro e que participem no mecanismo de 
taxas de câmbio (MTC II), numa base 
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voluntária e tendo em vista a futura 
adoção do euro. Os Estados-Membros 
cuja moeda não seja o euro e que 
participem no Mecanismo de Taxas de 
Câmbio (MTC II) deverão informar sem 
demora a Comissão acerca da sua 
intenção de participar no instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade ou no instrumento de 
convergência e reforma. Os 
Estados-Membros que decidam participar 
no instrumento orçamental para a 
convergência e a competitividade deixam 
de ser elegíveis ao abrigo do instrumento 
de convergência e reforma.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) É necessário identificar o tipo de 
pacote que deverá ser elegível para 
financiamento ao abrigo do instrumento 
orçamental para a convergência e a 
competitividade. Para assegurar o seu 
contributo para os objetivos do programa, 
o pacote deverá incluir medidas de 
execução de reformas estruturais e 
projetos de investimento público, 
mediante um pacote coerente constituído 
por ações a realizar em domínios de 
intervenção conexos. O pacote deverá 
refletir as orientações estratégicas e ser 
coerente com os desafios e as prioridades 
estruturais identificados no contexto do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas, tendo em conta os 
indicadores sociais e ambientais 
específicos identificados para cada 
Estado-Membro ou, se for caso disso, as 
medidas pertinentes adotadas no contexto 
dos programas de ajustamento 
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macroeconómico, ou com as ações 
relacionadas com a aplicação do Direito 
da União.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 18-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-C) Para permitir aos 
Estados-Membros enfrentar de forma 
eficaz as consequências dos choques 
externos, nomeadamente através da 
execução de reformas e de investimentos 
que aumentem a capacidade de 
resistência dos sistemas de saúde, sociais 
e económicos, atenuando, em simultâneo, 
as inevitáveis contrapartidas, deverá ser 
possível aumentar a dimensão do 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade através de contribuições 
adicionais dos Estados-Membros ou da 
emissão de dívida comum que possa ser 
financiada através de novos recursos 
próprios da União. Estes fundos 
adicionais devem ser tratados como 
receitas afetadas externas para efeitos do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
1-A («Regulamento Financeiro») e estar 
em conformidade com o presente 
regulamento em benefício dos 
Estados-Membros em causa.
______________
1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) 
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n.º 283/2014, e a Decisão 
n.º 541/2014/UE, e revoga o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 
30.7.2018, p. 1).

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 18-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-D) Para garantir um incentivo 
significativo para os Estados-Membros 
realizarem e concluírem as reformas e os 
investimentos incluídos no pacote, é 
conveniente estabelecer a contribuição 
financeira máxima de que dispõem ao 
abrigo do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para cada 
fase de atribuição e no âmbito de cada 
convite. Essa contribuição máxima deverá 
ser calculada com base na população de 
cada Estado-Membro e na razão inversa 
do produto interno bruto (PIB) per capita 
de cada Estado-Membro.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 18-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-E) Um Estado-Membro que pretenda 
receber apoio ao abrigo do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade deverá apresentar à 
Comissão uma proposta de pacote 
devidamente fundamentada e justificada, 
juntamente com o seu programa nacional 
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de reformas, sob a forma de um anexo 
separado ou de um calendário específico 
adotado pela Comissão. Essa proposta 
deverá apresentar um conjunto 
pormenorizado de medidas de execução 
do pacote, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do 
pacote na convergência e na 
competitividade; A proposta deverá 
também incluir uma explicação da 
compatibilidade com as orientações 
estratégicas definidas no Regulamento 
(UE).../..... [Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo a um 
quadro de governação do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade para a área do euro, tal 
como proposto no COM(2019)0354]1-A e 
da coerência com os desafios e as 
prioridades identificados no contexto do 
Semestre Europeu ou, sempre que 
aplicável, com as medidas pertinentes 
adotadas no contexto dos programas de 
ajustamento macroeconómico, e com 
outras ações relevantes relacionadas com 
a aplicação do Direito da União. A 
cooperação estreita entre a Comissão e os 
Estados-Membros deve ser procurada e 
concretizada em todo o processo.
___________ 
1-A JO C de, ..., p. ...

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 18-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-F) A Comissão deverá avaliar a 
proposta de pacote apresentada pelo 
Estado-Membro em estreita cooperação 
com esse Estado-Membro e com base em 
critérios claramente definidos de eficácia, 
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eficiência, coerência e relevância. As 
orientações adequadas deverão ser 
estabelecidas num anexo ao presente 
regulamento e servir de base para a 
Comissão avaliar, de forma transparente 
e equitativa, as propostas de 
compromissos de pacotes apresentadas 
pelos Estados-Membros e determinar a 
contribuição financeira. A bem da 
transparência e da eficiência, deverá ser 
estabelecido para esse efeito um sistema 
de classificação para a avaliação das 
propostas de pacotes apresentadas.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 18-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-G) A fim de contribuir para a 
elaboração de propostas de pacotes de 
elevada qualidade e ajudar a Comissão na 
avaliação das propostas de pacotes 
apresentadas pelos Estados-Membros e na 
avaliação do seu grau de realização, 
deverá prever-se o recurso a 
aconselhamento entre pares e consultoria 
especializada.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 18-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-H) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples. Para os 



PR\1201180PT.docx 21/143 PE648.526v01-00

PT

pacotes que satisfaçam os critérios 
estabelecidos no anexo I do presente 
regulamento, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro deverá ser 
igual ao montante dos custos totais 
previstos da proposta de pacote, deduzido 
o cofinanciamento nacional, ou igual ao 
montante total da contribuição financeira 
máxima, acrescido, se for caso disso, do 
complemento à contribuição financeira 
máxima.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 18-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-I) Para assegurar a modulação 
transparente e previsível da taxa de 
cofinanciamento, um Estado-Membro que 
considere que enfrenta uma recessão 
económica grave, conforme referido no 
artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 1467/97 do Conselho1-A, deverá ter a 
possibilidade de apresentar um pedido 
devidamente justificado, de molde a obter 
a redução para metade da taxa de 
cofinanciamento.
_______________
1-A Regulamento (CE) n.º 1467/97 do 
Conselho, de 7 de julho de 1997, relativo 
à aceleração e clarificação da aplicação 
do procedimento relativo aos défices 
excessivos (JO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
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Considerando 18-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-J) Em caso de circunstâncias 
objetivas, nomeadamente circunstâncias 
excecionais representadas por uma 
situação de emergência que afete um 
Estado-Membro específico ou toda a 
União, que exija uma resposta de 
emergência por parte de um 
Estado-Membro ou capacidade de 
resistência para enfrentar choques em 
grande escala, ou representada por uma 
recessão económica grave, como definida 
no Regulamento (UE) .../..... 
[Regulamento relativo a um quadro de 
governação do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para a 
área do euro, como proposto no 
COM(2019)0354], sempre que um 
Estado-Membro enfrente circunstâncias 
excecionais que o impeçam de cumprir, 
no todo ou em parte, os marcos ou as 
metas decididos, o Estado-Membro pode 
solicitar a alteração do pacote. A 
Comissão deverá avaliar o pedido 
fundamentado e, sempre que adequado, 
tomar uma nova decisão no prazo de 
quatro meses.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 18-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-K) Por razões de eficácia e 
simplificação da gestão financeira do 
instrumento, o apoio financeiro da União 
aos pacotes deverá assumir a forma de 
financiamento baseado na obtenção de 
resultados medidos por referência a metas 
e objetivos intermédios indicados nos 
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pacotes aprovados.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 18-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-L) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser definidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Os pagamentos deverão basear-se numa 
avaliação positiva, por parte da Comissão, 
da execução do pacote pelo 
Estado-Membro. A suspensão e a 
anulação da contribuição financeira 
deverão ser possíveis sempre que o 
Estado-Membro não execute o pacote de 
forma satisfatória.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 18-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-M)Tendo em vista um 
acompanhamento eficaz da execução, os 
Estados-Membros deverão comunicar 
regularmente, no âmbito do processo do 
Semestre Europeu, os progressos 
realizados na concretização do pacote e 
deverão utilizar os programas nacionais 
de reformas como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados 
no sentido da conclusão dos pacotes. Os 
Estados-Membros que executem um 
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programa de ajustamento 
macroeconómico deverão comunicar, 
nesse contexto, as informações 
pertinentes sobre os pacotes.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 18-N (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-N) A bem da transparência, a 
Comissão deverá informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre os pacotes 
que adotar e levar a cabo atividades de 
comunicação, conforme adequado.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) No que diz respeito ao instrumento 
de execução das reformas, é necessário 
identificar os tipos de reformas que devem 
ser elegíveis para apoio financeiro. A fim 
de assegurar o seu contributo para os 
objetivos do programa, as reformas 
elegíveis devem ser as que abordam os 
desafios identificados no contexto do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas, incluindo as 
propostas para responder às 
recomendações específicas por país.

(19) No que diz respeito ao instrumento 
de reforma e convergência, é necessário 
identificar os tipos de reformas que devem 
ser elegíveis para apoio financeiro. A fim 
de assegurar o seu contributo para os 
objetivos do programa, as reformas 
elegíveis devem ser as que se destinam a 
fazer face aos desafios e às prioridades 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu de coordenação das políticas 
económicas, no contexto da execução dos 
programas de ajustamento 
macroeconómico pertinentes para a 
preparação da adesão à área do euro ou 
relacionados com a aplicação do Direito 
da União.
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Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O instrumento de convergência e 
de reforma deve estar à disposição dos 
Estados-Membros cuja moeda não seja o 
euro, que tenham dado passos concretos 
na via da adesão à área do euro e que não 
tenham informado a Comissão da sua 
intenção de participar no instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade. Para o efeito, os «passos 
concretos» devem consistir numa carta 
formal do governo do Estado-Membro em 
causa à Comissão, na qual este assume o  
compromisso claro de aderir à área do 
euro num prazo razoável e determinado e 
apresenta, após consulta da Comissão, um 
roteiro credível e uma calendarizado para 
a execução de medidas concretas tendo 
em vista preparar a participação bem 
sucedida na área do euro, inclusive 
medidas destinadas a assegurar a plena 
conformidade da legislação nacional com 
os requisitos do Direito da União 
(nomeadamente a união bancária). Caso 
um Estado-Membro não demonstre que 
tomou medidas concretas para a adesão à 
área do euro e não tenha informado a 
Comissão da sua intenção de participar 
no instrumento orçamental de 
convergência e competitividade, então a 
contribuição financeira será reafetada 
aos outros Estados-Membros 
participantes no instrumento de 
convergência e reforma.

Or. en
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de garantir um incentivo 
significativo para os Estados-Membros 
concluírem as reformas estruturais, é 
conveniente estabelecer uma contribuição 
financeira máxima disponível ao abrigo do 
instrumento para cada fase de atribuição e 
no âmbito de cada convite. Estas 
contribuições máximas devem ser 
calculadas com base na população de cada 
Estado-Membro. Para garantir que os 
incentivos financeiros sejam repartidos ao 
longo de todo o período de aplicação do 
programa, a atribuição de fundos aos 
Estados-Membros deve ser feita por etapas. 
Numa primeira fase, com a duração de 
vinte meses, metade (11 000 mil milhões 
de EUR) da dotação financeira global do 
instrumento de execução das reformas 
deverá ser disponibilizada aos 
Estados-Membros, durante os quais 
poderão receber até a sua dotação máxima 
mediante a apresentação de propostas de 
compromissos de reforma.

(20) A fim de garantir um incentivo 
significativo para os Estados-Membros 
realizarem e concluírem as reformas 
estruturais, é conveniente estabelecer uma 
contribuição financeira máxima disponível 
ao abrigo do instrumento de convergência 
e reforma para cada fase de atribuição e no 
âmbito de cada convite. Essa contribuição 
máxima deverá ser calculada com base na 
população de cada Estado-Membro e na 
razão inversa do produto interno bruto 
(PIB) per capita. Para garantir que o apoio 
financeiro seja repartido ao longo de todo 
o período de aplicação do programa, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deverá ser feita por etapas. Durante duas 
fases consecutivas, cada uma com uma 
duração de trinta e seis meses, 50 % da 
dotação financeira global do instrumento 
de convergência e reforma deverão ser 
disponibilizados aos Estados-Membros em 
cada fase, podendo os Estados-Membros 
receber um montante até ao limite da sua 
dotação máxima, mediante a apresentação 
de propostas de compromissos de reformas 
selecionadas. Na fase final, a Comissão 
deverá instituir um sistema de convites 
periódicos para atribuir os eventuais 
montantes remanescentes da dotação 
financeira global do instrumento de 
convergência e reforma, incluindo os 
montantes não utilizados das fases 
anteriores. A Comissão deverá adotar e 
publicar um calendário indicativo dos 
próximos convites a organizar, de acordo 
com o calendário do Semestre Europeu 
para a coordenação das políticas 
económicas, e indicar, em cada convite, o 
montante remanescente da dotação 
financeira global disponível no âmbito do 
convite.
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Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) No interesse da transparência e 
eficiência, e na fase subsequente, que se 
prolonga até ao final do programa, um 
sistema de convites periódicos deve ser 
estabelecido pela Comissão para atribuir 
a metade restante (11 000 000 000de 
EUR) do pacote financeiro global do 
instrumento, acrescido dos montantes não 
utilizados na fase anterior. Para esse 
efeito, é necessário organizar 
procedimentos simples. No âmbito de 
cada convite, todos os Estados-Membros 
deverão ser convidados a apresentar 
propostas de reforma em simultâneo, 
podendo ser-lhes atribuída a contribuição 
financeira máxima com base nas suas 
propostas de reforma. Por uma questão de 
transparência, o primeiro convite 
organizado pela Comissão durante a 
segunda fase deverá corresponder a um 
montante correspondente à parte restante 
(11 000 000 000 de EUR) do pacote 
financeiro global do instrumento. A 
Comissão só deverá organizar outros 
convites quando o pacote financeiro 
global não tiver sido totalmente utilizado. 
A Comissão deve adotar e publicar um 
calendário indicativo dos próximos 
convites a organizar, devendo indicar, em 
cada convite, o montante restante do 
pacote financeiro global disponível no 
âmbito do convite.

Suprimido

Or. en

Alteração 34
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de compromissos de reforma pelos 
Estados-Membros, e respetivo conteúdo. A 
fim de garantir a celeridade dos 
procedimentos, os Estados-Membros 
devem apresentar a proposta de 
compromissos de reforma juntamente com 
o seu programa nacional de reforma, mas 
sob a forma de um anexo separado, que 
pode igualmente ser apresentado num 
momento diferente. Embora a participação 
no programa seja voluntária, os 
Estados-Membros que registem 
desequilíbrios excessivos devem ser 
particularmente incentivados a apresentar 
propostas de reforma ao abrigo do 
instrumento de execução das reformas, 
que abordam os problemas que 
conduziram a esses desequilíbrios 
excessivos.

(22) É necessário estabelecer um 
processo para a apresentação de propostas 
de compromissos de reforma pelos 
Estados-Membros, e respetivo conteúdo. A 
fim de garantir a celeridade dos 
procedimentos, os Estados-Membros que 
pretendam beneficiar de apoio devem 
apresentar à Comissão uma proposta 
devidamente fundamentada e justificada, 
juntamente com o seu programa nacional 
de reforma sob a forma de um anexo 
separado ou de um calendário específico 
adotado pela Comissão. Embora a 
participação no programa seja voluntária, 
os Estados-Membros que registem 
desequilíbrios excessivos, assim como os 
Estados-Membros cuja moeda não seja o 
euro que registem atrasos significativos 
em matéria de desenvolvimento estrutural, 
devem ser particularmente incentivados a 
apresentar propostas de reforma ao abrigo 
do instrumento de convergência e 
reforma, que deem resposta aos problemas 
que conduziram a esses desequilíbrios 
excessivos.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a apropriação e 
a ênfase nas reformas relevantes, os 
Estados-Membros devem identificar os 
compromissos de reforma em resposta aos 
desafios identificados no contexto do 
Semestre Europeu (incluindo os desafios 
identificados nas recomendações 

(23) A fim de assegurar a apropriação e 
a ênfase nas reformas relevantes, os 
Estados-Membros deverão identificar os 
compromissos de reformas em resposta 
aos desafios identificados no contexto do 
Semestre Europeu (incluindo os desafios 
identificados nas recomendações 
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específicas por país) e propor um conjunto 
detalhado de medidas para sua execução, 
que devem conter metas e marcos 
apropriados e um cronograma de execução 
por um período máximo de três anos. A 
cooperação estreita entre a Comissão e os 
Estados-Membros deve ser procurada e 
concretizada em todo o processo.

específicas por país), ou, sempre que 
aplicável, as medidas pertinentes adotadas 
no contexto da execução dos programas 
de ajustamento macroeconómico ou 
relacionadas com a aplicação do Direito  
da União, e propor um conjunto detalhado 
de medidas para a sua execução, que 
deverá conter metas e marcos apropriados 
e um calendário de execução por um 
período máximo de sete anos. A 
cooperação estreita entre a Comissão e os 
Estados-Membros deve ser procurada e 
concretizada em todo o processo.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A Comissão avaliará a natureza e a 
importância dos compromissos de reforma 
propostos pelos Estados-Membros e 
determinará o montante a atribuir com base 
em critérios transparentes. Para o efeito, 
deve ter em conta os elementos 
substantivos fornecidos pelos 
Estados-Membros e avaliar se os 
compromissos de reforma propostos pelos 
Estados-Membros deverão resolver 
eficazmente os desafios identificados no 
contexto do Semestre Europeu, se 
representam um pacote de reformas 
abrangente, se se espera que reforcem o 
desempenho e a resiliência da economia 
nacional e se a sua execução deverá ter 
um impacto duradouro no 
Estado-Membro, se for caso disso, 
reforçando a capacidade institucional e 
administrativa do Estado-Membro em 
causa. Além disso, a Comissão deve 
também avaliar se as disposições internas 
propostas pelos Estados-Membros, 
incluindo os objetivos intermédios e metas 

(24) A Comissão avaliará os 
compromissos de reforma propostos pelos 
Estados-Membros e determinará o 
montante a atribuir com base em critérios 
transparentes de eficácia, eficiência, 
coerência e relevância. Para o efeito, deve 
ter em conta os elementos substantivos 
fornecidos pelos Estados-Membros e 
avaliar se é de esperar que os 
compromissos de reforma propostos pelos 
Estados-Membros contribuam para a 
preparação para a adesão à área do euro 
e tenham, em termos líquidos, impactos 
positivos e duradouros nos 
Estados-Membros em causa, se os 
compromissos de reforma atingem os 
objetivos do programa, tendo 
simultaneamente em conta as medidas de 
acompanhamento, se têm um impacto 
duradouro no plano económico, social e, 
sempre que relevante, ambiental no 
Estado-Membro em causa, inclusive no 
painel de avaliação do Semestre Europeu 
(indicadores principais e auxiliares) e no 
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propostos, e os indicadores relacionados 
devem garantir uma aplicação eficaz dos 
compromissos de reforma durante um 
período máximo de três anos.

painel de avaliação social do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. A Comissão 
deverá igualmente avaliar a eficácia das 
medidas de acompanhamento previstas 
para atenuar os impactos em termos 
económicos e sociais  identificados, se é 
de esperar que as disposições propostas 
pelos Estados-Membros em causa 
assegurem uma aplicação eficaz do 
compromisso de reforma, designadamente 
as metas, os objetivos e os indicadores 
conexos propostos e se se espera que o 
compromisso de reforma contribua 
efetivamente para a convergência do 
Estado-Membro durante o período de 
aplicação e reforce a coesão. 

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de contribuir para a 
elaboração de propostas de elevada 
qualidade e ajudar a Comissão na avaliação 
das propostas de compromissos de reforma 
apresentadas pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau das suas realizações, 
deve prever-se a utilização de 
aconselhamento entre pares e consultoria 
especializada. Além disso, o Conselho 
para o Comité de Política Económica do 
Conselho que lida com o Semestre 
Europeu, em consulta, sempre que 
adequado, com os comités relevantes do 
Tratado, deverá poder emitir um parecer 
sobre as propostas de compromissos de 
reforma apresentadas pelos 
Estados-Membros. No interesse da 
simplificação, os relatórios dos 
Estados-Membros sobre os progressos 
realizados na execução dos compromissos 
de reforma devem ser apresentados no 

(26) A fim de contribuir para a 
elaboração de propostas de elevada 
qualidade e ajudar a Comissão na avaliação 
das propostas de compromissos de reforma 
apresentadas pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau das suas realizações, 
deve prever-se a utilização de 
aconselhamento entre pares e consultoria 
especializada. No interesse da 
simplificação, os relatórios dos 
Estados-Membros sobre os progressos 
realizados na execução dos compromissos 
de reforma devem ser apresentados no 
quadro do Semestre Europeu.
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quadro do Semestre Europeu.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples. A 
contrapartida financeira deve corresponder 
ao montante indicativo máximo total, se os 
compromissos de reforma propostos pelo 
Estado-Membro cumprirem plenamente os 
critérios de avaliação e corresponder à 
metade do montante indicativo máximo se 
os compromissos de reforma propostos 
pelo Estado-Membro cumprirem esses 
critérios apenas de forma satisfatória. 
Não deve ser atribuída qualquer 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
se a proposta de compromissos de reforma 
não satisfizer satisfatoriamente os critérios 
de avaliação.

(27) Para efeitos de simplificação, a 
determinação da contribuição financeira 
deve seguir critérios simples. A 
contrapartida financeira deve corresponder 
ao montante indicativo máximo total, se os 
compromissos de reforma propostos pelo 
Estado-Membro cumprirem os critérios de 
avaliação. Não deve ser atribuída qualquer 
contribuição financeira ao Estado-Membro 
se a proposta de compromissos de reforma 
não cumprir os critérios de avaliação.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Para promover a estabilidade dos 
compromissos de reforma, um 
Estado-Membro deve ter a possibilidade de 
alterar os compromissos de reforma apenas 
uma vez durante o período de execução, 
sempre que as circunstâncias objetivas 
justifiquem tal procedimento.

(28) Em caso de circunstâncias 
objetivas, nomeadamente circunstâncias 
excecionais representadas por uma 
situação de emergência que afete um 
Estado-Membro específico ou toda a 
União, que exija uma resposta de 
emergência por parte de um 
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Estado-Membro ou uma capacidade de 
resistência para resistir a choques em 
grande escala, em que as metas ou 
objetivos decididos já não possam ser, no 
todo ou em parte realizáveis, o 
Estado-Membro pode apresentar um 
pedido fundamentado para alterar a 
decisão de compromissos de reforma. A 
Comissão deverá avaliar o pedido 
fundamentado e, sempre que adequado, 
tomar uma nova decisão no prazo de 
quatro meses.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Tendo em vista um 
acompanhamento eficaz da execução, os 
Estados-Membros deverão comunicar 
regularmente, no âmbito do processo do 
Semestre Europeu, os progressos 
realizados na concretização dos 
compromissos de reformas. Os 
Estados-Membros que executem um 
programa de ajustamento deverão, nesse 
contexto, comunicar as informações 
pertinentes sobre os compromissos de 
reformas.

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) No que diz respeito ao instrumento (32) No que diz respeito ao instrumento 
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de assistência técnica, os Estados-Membros 
recorreram cada vez mais à assistência 
técnica ao abrigo do SRSP, para além das 
expetativas iniciais. Quase todos os 
Estados-Membros solicitaram apoio ao 
abrigo do SRSP e os pedidos são 
distribuídos por todos os domínios de 
intervenção abrangidos pelo programa. Por 
essa razão, as principais características do 
SRSP devem ser mantidas, incluindo as 
ações elegíveis para financiamento ao 
abrigo do instrumento de assistência 
técnica.

de assistência técnica, os Estados-Membros 
recorreram cada vez mais à assistência 
técnica ao abrigo do SRSP, para além das 
expetativas iniciais. Quase todos os 
Estados-Membros solicitaram apoio ao 
abrigo do SRSP e os pedidos são 
distribuídos por todos os domínios de 
intervenção abrangidos pelo programa. Por 
essa razão, as principais características do 
SRSP devem ser mantidas, incluindo as 
ações elegíveis para financiamento ao 
abrigo do instrumento de assistência 
técnica e o recurso ao instrumento deve 
continuar a ser promovido e incentivado, 
especialmente pelos Estados-Membros 
com elevadas necessidades de apoio.

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) O instrumento de assistência 
técnica ao abrigo do programa deve 
continuar a apoiar a execução de reformas 
realizadas por iniciativa dos 
Estados-Membros, reformas no contexto 
dos processos de governação económica ou 
ações relacionadas com a aplicação do 
direito da União e reformas em relação à 
execução de programas de ajuste 
económico. O instrumento também deve 
fornecer assistência técnica para a 
preparação e execução das reformas a 
serem empreendidas no âmbito dos outros 
instrumentos do programa.

(33) O instrumento de assistência 
técnica ao abrigo do programa deve 
continuar a apoiar a execução de reformas 
realizadas por iniciativa dos 
Estados-Membros, reformas no contexto 
dos processos de governação económica ou 
ações relacionadas com a aplicação do 
direito da União, reformas de recuperação 
pós-crise, reformas que visem o reforço da 
competitividade da União, que criem 
emprego, aumentem a produtividade, 
estimulem o investimento sustentável na 
economia real, que reforcem a coesão 
económica, social e territorial na União, 
que ajudem os Estados-Membros que 
deram provas de medidas concretas para 
avançar na via da adesão à área do euro. 
O instrumento também deve fornecer 
assistência técnica às reformas 
relacionadas com a execução de 
programas de ajuste económico e a 
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preparação e execução das reformas a 
serem empreendidas no âmbito dos outros 
instrumentos do programa.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Em conformidade com as regras e 
práticas já existentes no âmbito do SRSP, 
deve ser estabelecido um processo leve 
para a apresentação de pedidos de 
assistência técnica. Respeitando o princípio 
geral da igualdade de tratamento, da boa 
gestão financeira e da transparência, devem 
ser estabelecidos critérios adequados para a 
análise dos pedidos apresentados pelos 
Estados-Membros. Esses critérios devem 
basear-se na urgência, gravidade e 
extensão dos problemas, bem como nas 
necessidades de assistência identificadas 
em relação aos domínios de intervenção 
em que a assistência técnica está prevista.

(34) Em conformidade com as regras e 
práticas já existentes no âmbito do SRSP, 
deve ser estabelecido um processo leve 
para a apresentação de pedidos de 
assistência técnicas Os Estados-Membros 
que pretendam receber apoio devem 
apresentar um pedido à Comissão de 
acordo com um calendário específico 
adotado pela Comissão. Respeitando o 
princípio geral da igualdade de tratamento, 
da boa gestão financeira e da transparência, 
devem ser estabelecidos critérios 
adequados para a análise dos pedidos 
apresentados pelos Estados-Membros. 
Esses critérios devem basear-se na 
urgência, gravidade e extensão dos 
problemas, bem como nas necessidades de 
assistência identificadas em relação aos 
domínios de intervenção em que a 
assistência técnica está prevista.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Devem ser estabelecidas 
disposições sobre a execução do 

(37) Devem ser estabelecidas 
disposições sobre a execução do 
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instrumento de assistência técnica, em 
particular os modos de gestão, as formas de 
financiamento das medidas de assistência 
técnica e o conteúdo dos programas de 
trabalho, que devem ser adotados através 
de atos de execução. Tendo em conta a 
importância de apoiar os esforços dos 
Estados-Membros na prossecução e 
execução das reformas, é necessário 
permitir uma taxa de cofinanciamento para 
subvenções até 100% dos custos elegíveis. 
Para permitir uma mobilização rápida da 
assistência técnica em caso de urgência, 
deve prever-se a adoção de medidas 
especiais por um período de tempo 
limitado. Para o efeito, deve ser reservado 
um montante limitado do orçamento dentro 
do programa de trabalho do instrumento de 
assistência técnica para medidas especiais.

instrumento de assistência técnica, em 
particular os modos de gestão, as formas de 
financiamento das medidas de assistência 
técnica e o conteúdo dos programas de 
trabalho, que devem ser adotados através 
de atos delegados. Tendo em conta a 
importância de apoiar os esforços dos 
Estados-Membros na prossecução e 
execução das reformas, é necessário 
permitir uma taxa de cofinanciamento para 
subvenções até 100% dos custos elegíveis. 
Para permitir uma mobilização rápida da 
assistência técnica em caso de urgência, 
deve prever-se a adoção de medidas 
especiais por um período de tempo 
limitado. Para o efeito, deve ser reservado 
um montante limitado do orçamento dentro 
do programa de trabalho do instrumento de 
assistência técnica para medidas especiais. 

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Para estabelecer disposições sobre 
os pacotes de investimento, os 
compromissos de reforma, os modos de 
gestão, as formas de financiamento das 
medidas de apoio técnico, o conteúdo dos 
programas de trabalho, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) deve ser 
delegado à Comissão. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, para 



PE648.526v01-00 36/143 PR\1201180PT.docx

PT

garantir a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
recebem todos os documentos ao mesmo 
tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratem da preparação dos atos delegados. 

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O mecanismo de convergência 
deve ter por objetivo fornecer apoio 
financeiro e assistência técnica aos 
Estados-Membros (para além do já 
disponível nos dois outros instrumentos 
do programa) cuja moeda não é o euro e 
que deram passos concretos no sentido da 
adoção da moeda única dentro de um 
determinado período de tempo, com vista 
a ajudá-los a preparar a adesão à área do 
euro. Para o efeito, os «passos concretos» 
devem consistir numa carta formal do 
governo do Estado-Membro em causa à 
Comissão, afirmando claramente o seu 
compromisso de aderir à área do euro 
dentro de um prazo razoável e definido e 
apresentando um roteiro credível e insta a 
Comissão a aplicar medidas concretas a 
fim de preparar uma participação bem 
sucedida na área do euro, incluindo 
medidas destinadas a assegurar a plena 
harmonização da respetiva legislação 
nacional com os requisitos previstos na 
legislação da União (incluindo a União 
Bancária).

Suprimido

Or. en
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O instrumento será constituído por 
duas vertentes diferentes, que deverão 
proporcionar incentivos financeiros 
acrescidos aos Estados-Membros que 
iniciem e concluam as reformas 
estruturais relevantes para aderir à área 
do euro, e deverão igualmente procurar 
oferecer assistência técnica adicional e 
direcionado para a conceção e execução 
destas reformas.

Suprimido

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) No interesse da consistência e 
simplificação, as vertentes de apoio 
financeiro e técnico executadas no âmbito 
do mecanismo de convergência devem 
seguir as mesmas regras e processo de 
execução que os outros instrumentos do 
programa. Por conseguinte, as 
disposições relevantes relativas ao 
instrumento de execução das reformas e 
ao instrumento de assistência técnica ao 
abrigo do programa deverão também 
aplicar-se às vertentes relevantes do 
mecanismo de convergência, 
complementadas por certas regras 
específicas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) No que diz respeito à elegibilidade 
das reformas e ações, devem existir 
algumas regras adicionais sobre a fixação 
da afetação máxima indicativa, e sobre as 
propostas de compromissos de reforma, 
pedidos de assistência técnica e o 
respetivo processo de avaliação. Em 
especial, no âmbito da vertente de apoio 
financeiro do mecanismo de 
convergência, deverá estar prevista uma 
contribuição financeira adicional para 
atribuir aos Estados-Membros elegíveis 
para além da contribuição financeira a 
atribuir ao abrigo do instrumento de 
execução das reformas, que deverá ser 
concedida em troca de reformas 
adicionais empreendidas pelo 
Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Nos termos do n.º 22 e n.º 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar este programa com base 
em informações recolhidas com requisitos 
de monitorização específicos, evitando o 
excesso de regulamentação e os encargos 
administrativos, em especial nos 
Estados-Membros. Estes requisitos, quando 
adequado, devem incluir indicadores 

(43) Nos termos do n.º 22 e n.º 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar os instrumentos ao 
abrigo deste este programa com base em 
informações recolhidas com requisitos de 
monitorização específicos, evitando o 
excesso de regulamentação e os encargos 
administrativos, em especial nos 
Estados-Membros. Estes requisitos, quando 
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mensuráveis, como base para avaliar os 
efeitos do programa no terreno.

adequado, devem incluir indicadores 
mensuráveis, como base para avaliar os 
efeitos do programa no terreno.

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Deve ser realizada uma avaliação 
intercalar independente, visando o 
cumprimento dos objetivos do programa, a 
eficiência na utilização de seus recursos e 
seu valor agregado. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, lidar com o 
impacto do programa a longo prazo.

(44) Deve ser realizada uma avaliação 
intercalar independente, visando o 
cumprimento dos objetivos do programa, a 
eficiência na utilização dos seus 
instrumentos e recursos e do seu valor 
agregado. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, lidar com o 
impacto do programa a longo prazo.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Devem ser estabelecidos os 
compromissos em matéria de reforma a 
executar pelos Estados-Membros, a 
determinação da contribuição financeira do 
orçamento do programa que lhes é 
atribuído e os programas de trabalho para a 
execução da assistência técnica. A fim de 
assegurar condições uniformes para a 
execução do presente regulamento, deverão 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão.

(45) Devem ser estabelecidos os pacotes 
de reformas e investimento e os 
compromissos em matéria de reformas a 
executar pelos Estados-Membros, a 
determinação da contribuição financeira do 
orçamento do programa que lhes é 
atribuído e os programas de trabalho para a 
execução da assistência técnica. A fim de 
assegurar condições uniformes para a 
execução do presente regulamento, deverão 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão.

Or. en
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o 
programa de apoio às reformas (a seguir 
designado por «programa»).

O presente regulamento estabelece o 
programa de apoio às reformas e aos 
investimentos (a seguir designado por 
«programa»), que consiste num 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade, num instrumento de 
convergência e reforma e num 
instrumento de assistência técnica.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Determina os objetivos do programa, o 
orçamento para o período 2021–2027, as 
formas de financiamento pela União e as 
regras para a concessão desse 
financiamento.

Determina os objetivos dos instrumentos 
do programa, o orçamento para o período 
2021–2027, as formas de financiamento 
pela União e as regras para a concessão 
desse financiamento.

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. «Semestre Europeu», o quadro 
para a coordenação das políticas 
económicas em toda a União;
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Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. «orientações estratégicas»: as 
orientações estratégicas para a reforma e 
as prioridades de investimento da área do 
euro, estabelecidas nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento (UE).../... 
[Regulamento relativo a um quadro de 
governação do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para a 
área do euro, tal como proposto no 
COM(2019)0354]

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. «reformas estruturais», as 
reformas que
i) são relevantes para a aplicação dos 
objetivos do Tratado, ou
ii) se destinam a dar resposta aos desafios 
económicos, ambientais e sociais, com 
vista a reforçar a coesão, a convergência 
e a redução das disparidades regionais, 
em conformidade com o artigo 174.º do 
TFUE; ou
iii) a apoiar investimentos públicos 
sustentáveis e inclusivos alinhados com 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e os 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
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Sociais.

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Estado-Membro elegível», no 
âmbito do mecanismo de convergência, 
um Estado-Membro cuja moeda não é o 
euro, mas que, durante o processo de 
preparação para a adesão à área do euro, 
deu passos concretos no sentido de adotar 
a moeda única num determinado prazo. 
Os passos concretos consistem numa 
carta formal dirigida pelo governo do 
Estado-Membro à Comissão, em que este 
assume o claro compromisso de aderir à 
área do euro num prazo razoável e 
determinado e apresenta, após consulta 
da Comissão, um roteiro credível e 
calendarizado para a execução de 
medidas concretas de preparação a uma 
participação bem sucedida na área do 
euro, incluindo medidas destinadas a 
assegurar a plena conformidade da 
legislação nacional com os requisitos do 
direito da União (incluindo a união 
bancária).

Suprimido

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o instrumento de execução das 
reformas;

(a) O instrumento orçamental de 
convergência e competitividade;
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Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O instrumento de convergência e 
reforma; e

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O instrumento de assistência 
técnica; e

(b) O instrumento de assistência 
técnica;

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O mecanismo de convergência 
para a preparação da adesão à área do 
euro.

Suprimido

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
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Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) Promover a coesão económica, 
social e territorial da União e apoiar os 
esforços dos Estados-Membros para 
melhorar a respetiva capacidade 
administrativa tendo em vista aplicar o 
Direito e os objetivos políticos da União e 
contribuir para o cumprimento dos 
compromissos da União e dos 
Estados-Membros no contexto do Acordo 
de Paris, dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais.

Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuir para enfrentar os 
desafios de natureza estrutural das 
reformas nacionais a fim de melhorar o 
desempenho das economias nacionais e 
promover estruturas económicas e sociais 
resilientes nos Estados-Membros, apoiando 
assim a coesão, a competitividade, a 
produtividade, o crescimento e o emprego; 
e

(a) Contribuir para enfrentar os 
desafios de natureza estrutural das 
reformas nacionais a fim de melhorar o 
desempenho das economias nacionais e 
promover estruturas económicas e sociais 
resilientes nos Estados-Membros, apoiando 
assim a coesão, a competitividade, a 
produtividade, a inclusão social, o 
crescimento e o emprego;

Or. en

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para reforçar a 
capacidade administrativa dos 
Estados-Membros face aos desafios que se 
colocam às instituições, governação, 
administração pública e setores 
económicos e sociais.

(b) Contribuir para reforçar a 
capacidade administrativa dos 
Estados-Membros face aos desafios que se 
colocam às instituições, governação, 
administração pública e setores 
económicos e sociais; e

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Contribuir para a resiliência 
económica, administrativa, institucional e 
social dos Estados-Membros face a 
choques de grande envergadura e para a 
respetiva recuperação após uma crise a 
nível nacional ou da União.

Or. en

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 5 –n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No que respeita ao instrumento de 
execução das reformas, o programa deve 
conceder incentivos financeiros aos 
Estados-Membros com vista a cumprir os 
objetivos intermédios e as metas das 
reformas estruturais previstos nos 
compromissos de reformas acordados 
entre os Estados-Membros e a Comissão.

(a) No que respeita ao instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade, o programa concede 
apoio financeiro aos Estados-Membros, 
com vista a cumprir os objetivos 
intermédios e as metas das reformas e 
investimentos previstos nos pacotes de 
reformas e investimentos;

Or. en
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No que diz respeito ao instrumento 
de convergência e reforma, o programa 
concede aos Estados-Membros incentivos 
financeiros com vista a cumprir as metas 
e os marcos das reformas estruturais 
definidos nos compromissos de reformas 
assumidos pelos Estados-Membros 
perante a Comissão que sejam igualmente 
relevantes para a sua preparação tendo 
em vista a adesão à área do euro, bem 
como a incentivar a convergência na via 
da adesão à área do euro dos 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro e contribuir para prestar apoio 
financeiro destinado a fazer face aos 
desafios de reforma nacionais de natureza 
estrutural, promovendo, assim, estruturas 
económicas e sociais resilientes.

Or. en

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No que diz respeito ao instrumento 
de assistência técnica, o programa deve 
apoiar os esforços das autoridades 
nacionais no sentido de melhorar a 
capacidade administrativa para conceber, 
elaborar e aplicar reformas, nomeadamente 
por meio do intercâmbio de boas práticas, 
processos e metodologias adequados e de 
uma gestão mais eficaz e eficiente dos 
recursos humanos;

(b) No que diz respeito ao instrumento 
de assistência técnica, o programa deve 
apoiar os esforços das autoridades 
nacionais no sentido de melhorar a 
capacidade administrativa para conceber, 
elaborar e aplicar reformas, nomeadamente 
por meio do intercâmbio de boas práticas, 
processos e metodologias adequados e de 
uma gestão mais eficaz e eficiente dos 
recursos humanos, bem como contribuir 
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para reforçar a capacidade administrativa 
dos Estados-Membros destinada a aplicar 
o Direito da União no tocante aos desafios 
enfrentados pelas instituições, pela 
administração pública e pelos setores 
económicos e sociais;

Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No que respeita ao mecanismo de 
convergência para a preparação da 
adesão à área do euro, o programa deve:

Suprimido

i) conceder incentivos financeiros aos 
Estados-Membros elegíveis para os ajudar 
a cumprir os objetivos intermédios e as 
metas das reformas relacionadas com a 
preparação da adesão à área do euro 
previstos nos compromissos de reformas 
acordados entre os Estados-Membros e a 
Comissão, e
ii) apoiar os esforços das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros elegíveis 
no sentido de melhorar a capacidade 
administrativa para conceber, elaborar e 
aplicar reformas relacionadas com a 
preparação da adesão à área do euro, 
nomeadamente por meio do intercâmbio 
de boas práticas, processos e metodologias 
adequados e de uma gestão mais eficaz e 
eficiente dos recursos humanos.

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os objetivos gerais e específicos 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º 
referem-se a domínios de intervenção 
relacionados com a coesão, 
competitividade, produtividade, 
investigação e inovação, crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
emprego e investimento e, em particular, 
um ou mais dos seguintes domínios:

O âmbito de aplicação do programa 
refere-se a domínios de intervenção 
relacionados com a convergência 
ascendente, a coesão, competitividade, 
produtividade, o desenvolvimento 
sustentável, a infraestrutura, a 
investigação e inovação, o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
inclusão social e a redução das 
desigualdades, a resiliência das estruturas 
económicas e sociais, a criação de 
emprego de elevada qualidade e de 
investimento e, em particular, um ou mais 
dos seguintes domínios:

Or. en

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Gestão das finanças e dos ativos 
públicos, processo orçamental, gestão da 
dívida e administração das receitas, bem 
como políticas destinadas a combater a 
evasão fiscal;

(a) Gestão das finanças e dos ativos 
públicos, processo orçamental, gestão da 
dívida e administração das receitas e 
despesas, bem como políticas destinadas a 
combater a evasão fiscal, a elisão fiscal e a 
fraude fiscal;

Or. en

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Contexto empresarial, incluindo 
para as pequenas e médias empresas, 

(c) Contexto empresarial, incluindo 
para as pequenas e médias empresas, 
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reindustrialização, desenvolvimento do 
setor privado, mercados de produtos e 
serviços, investimento, participação 
pública nas empresas, processos de 
privatização, comércio e investimento 
direto estrangeiro, concorrência e contratos 
públicos, desenvolvimento setorial 
sustentável e apoio à investigação e 
inovação, assim como digitalização;

reindustrialização, desenvolvimento do 
setor privado, mercados de produtos e 
serviços, políticas de investimento público, 
investimentos privados, comércio e 
investimento direto estrangeiro, 
concorrência e contratos públicos, 
desenvolvimento setorial sustentável e 
apoio à investigação e inovação, assim 
como digitalização;

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Educação e formação, políticas do 
mercado de trabalho, incluindo o diálogo 
social, orientadas para a criação de 
emprego, competências digitais, combate à 
pobreza, promoção da inclusão social, 
sistemas de segurança social e de 
assistência social, sistemas de saúde 
pública e cuidados de saúde, bem como 
políticas de coesão, asilo, migração e 
fronteiras;

(d) Sistemas de segurança social e de 
proteção social, saúde pública e sistemas 
de saúde, educação, aprendizagem ao 
longo da vida e formação, políticas do 
mercado de trabalho inclusivas, mormente 
o diálogo social, criação de empregos de 
elevada qualidade, competências digitais, 
luta contra a pobreza, desigualdade de 
rendimentos e desigualdade de género, 
promoção da inclusão social, luta contra a 
pobreza energética e criação de igualdade 
de oportunidades, com especial destaque 
para as crianças e os jovens, bem como 
políticas de coesão, asilo, migração e 
fronteiras;

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Políticas orientadas para a execução (e) Políticas orientadas para a execução 



PE648.526v01-00 50/143 PR\1201180PT.docx

PT

da ação climática, mobilidade, promoção 
da eficiência energética e dos recursos, 
fontes de energia renováveis, 
diversificação energética e garantia da 
segurança energética, assim como para o 
setor agrícola, as pescas e o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais; e

do pilar ambiental do desenvolvimento 
sustentável e da proteção do ambiente e 
do Pacto Ecológico Europeu, da ação 
climática e da mobilidade, para a 
promoção da economia circular, da 
eficiência energética e de recursos e das 
fontes de energia renováveis, para a 
diversificação energética e a garantia da 
segurança energética, assim como para o 
setor agrícola, a proteção do solo e da 
biodiversidade, as pescas e o 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais;

Or. en

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Políticas para um maior 
desenvolvimento da rede nacional de 
infraestruturas nos domínios político, 
económico, administrativo, digital, da 
segurança, da habitação, da saúde, dos 
transportes, do ambiente, dos contratos 
públicos e das funções educativas; e

Or. en

Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

Atendendo aos ensinamentos retirados de 
crises recentes que afetaram a União, o 
âmbito de aplicação do programa deve, a 
título excecional, remeter para propostas 
que reforcem a resiliência económica, 
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administrativa, institucional e societal dos 
Estados-Membros, de molde a poderem 
resistir a choques de grande escala 
através do seguinte:
(a) Capacidade de deteção precoce e 
de resposta coordenada para reagir em 
caso de riscos substanciais para a saúde 
pública ou a segurança (por exemplo, 
pandemias e epidemias, catástrofes 
naturais);
(b) Promover soluções de 
continuidade das empresas e dos serviços 
para instituições e setores públicos e 
privados essenciais, nomeadamente nos 
domínios das atividades políticas, 
económicas, administrativas, de 
segurança, sociais, de saúde, de 
transporte, da contratação pública e do 
ensino; e
(c) Melhorar a capacidade dos 
governos nacionais, regionais e locais 
para apoiar os cidadãos afetados em 
tempos de impacto súbito nos seus meios 
de subsistência, devido a choques 
externos.

Or. en

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Até 22 000 000 000 EUR para o 
instrumento de execução das reformas;

(a) Até 16 800 000 000 EUR para o 
instrumento orçamental de convergência e 
competitividade;

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
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Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Até 7 200 000000 EUR para o 
instrumento de convergência e reforma;

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Até 840 000 000 EUR para o 
instrumento de assistência técnica;

(b) Até 1 000 000 000 EUR para o 
instrumento de assistência técnica.

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Até 2 160 000 000 EUR para o 
mecanismo de convergência, dos quais:

Suprimido

(i) até 2 000 000 000 EUR para a vertente 
de apoio financeiro; e
(ii) até 160 000 000 EUR para a vertente 
de assistência técnica;

Or. en

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Se, até 31 de dezembro de 2023, no âmbito 
do mecanismo de convergência, um 
Estado-Membro não pertencente à área 
do euro não tiver dado passos concretos 
para adotar a moeda única no respeito de 
um determinado prazo, o montante 
máximo disponível para esse 
Estado-Membro ao abrigo da vertente 
«apoio financeiro» do mecanismo de 
convergência, nos termos do artigo 26.º, é 
reafetado ao instrumento de execução das 
reformas referido na alínea a) do 
primeiro parágrafo do presente número. 
A Comissão adota uma decisão para o 
efeito, 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os recursos afetados aos 
Estados-Membros em regime de gestão 
partilhada podem, a pedido, ser 
transferidos para o programa. A Comissão 
deve executar esses recursos diretamente, 
em conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro, ou 
indiretamente, em conformidade com a 
alínea c) do mesmo artigo. Sempre que 
possível, esses recursos devem ser usados 
em benefício do Estado-Membro em causa.

4. Os recursos afetados aos 
Estados-Membros em regime de gestão 
partilhada podem, a pedido, ser 
transferidos para o instrumento de 
convergência e reforma, com um limite 
máximo de 10 % da dotação orçamental 
do Estado-Membro, e para o instrumento 
de assistência técnica. A Comissão deve 
executar esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro, ou 
indiretamente, em conformidade com a 
alínea c) do mesmo artigo. Sempre que 
possível, esses recursos devem ser usados 
em benefício do Estado-Membro em causa. 
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Or. en

Alteração 84

Proposta de regulamento
Capítulo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO I-A 
Instrumento orçamental de convergência 
e competitividade

Or. en

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Estados-Membros elegíveis

1. O instrumento orçamental de 
convergência e competitividade deve ser 
disponibilizado aos Estados-Membros 
cuja moeda é o euro.
2. O instrumento orçamental deve 
estar igualmente disponível para os 
Estados-Membros cuja moeda não seja o 
euro e que participem no mecanismo de 
taxas de câmbio (MTC II) tendo em vista 
a sua futura adoção do euro.
3. Os Estados-Membros que sejam 
elegíveis ao abrigo do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade com base no n.º 2, e que 
sejam igualmente elegíveis ao abrigo do 
instrumento de convergência e reforma, 
devem informar sem demora a Comissão 
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do instrumento em que tencionam 
participar. Os Estados-Membros que 
decidam participar no instrumento 
orçamental deixam de ser elegíveis ao 
abrigo do instrumento de convergência e 
reforma.

Or. en

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Pacotes elegíveis de reformas e 

investimento
1. Para atingir os objetivos 
estabelecidos nos artigos 4.º e 5.º, e nos 
limites do âmbito de aplicação definido no 
artigo 6.º, os pacotes elegíveis para 
financiamento ao abrigo do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade  incluem, em regra, 
medidas de execução de reformas 
estruturais e projetos de investimento 
público, mediante um pacote coerente de 
ações a realizar em domínios de 
intervenção conexos.
2. Os pacotes referidos no n.o 1 do 
presente artigo devem refletir as 
orientações estratégicas estabelecidas no 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5-B, e ser coerentes 
com os desafios e as prioridades 
estruturais identificados no contexto do 
Semestre Europeu de coordenação das 
políticas económicas, tendo em conta os 
indicadores sociais e ambientais 
específicos identificados para cada 
Estado-Membro ou, se for caso disso, no 
contexto de um programa de ajustamento 
macroeconómico, ou com ações 
relacionadas com a aplicação do direito 
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da União.

Or. en

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C
Execução

A Comissão aplica o instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade em regime de gestão 
direta, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro.

Or. en

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 7-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º -D
Orçamento adicional

1. Além da dotação financeira 
prevista no artigo 7.º, n.º 2, do presente 
regulamento, o instrumento orçamental 
de convergência e competitividade pode 
ser financiado através de contribuições 
suplementares dos Estados-Membros ou 
da emissão de dívida comum que pode ser 
financiada através de novos recursos 
próprios da União. Estes fundos 
adicionais devem ser utilizados de acordo 
com as normas e com a finalidade do 
instrumento de convergência e 
competitividade. Constituem receitas 
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afetadas externas, para além dos casos 
enumerados no artigo 21.º, n.º 2, alínea 
a), do Regulamento Financeiro. O 
disposto no artigo 22.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento Financeiro aplica-se a estas  
contribuições suplementares.
2. As contribuições suplementares 
dos Estados-Membros ou da emissão de 
dívida comum financiada através dos 
recursos próprios da União, tal como 
referido no n.º 1 do presente artigo, devem 
ser utilizadas em conformidade com o 
presente regulamento. Para o efeito, a 
Comissão organiza, em cada fase 
pertinente, convites anuais distintos, em 
conformidade com o artigo 7.º-F, para a 
atribuição das contribuições 
suplementares que devem ser 
disponibilizadas aos Estados-Membros em 
cada fase e cada convite.

Or. en

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 7-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º -E
Contribuição financeira máxima

É calculada uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro para o 
processo de repartição do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade a que se refere o 
artigo 7.º-F, utilizando a metodologia 
definida no anexo I, com base na 
população e na razão inversa do produto 
interno bruto (PIB) per capita de cada 
Estado-Membro.
A contribuição financeira máxima pode 
ser concedida a cada Estado-Membro, 
parcial ou totalmente, em cada fase e 
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cada convite do processo de repartição 
regular enunciado no artigo 7.º-F.

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 7-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-F
Processo de repartição e convites

1. Devem ser atribuídos através do 
processo de repartição regular 80 % da 
dotação financeira global do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade previsto no artigo 7.º, 
n.º 2.
O processo de repartição da contribuição 
financeira máxima disponível para cada 
Estado-Membro, referido no artigo 7.º-E, 
efetua-se por fases e convites. 
Relativamente a cada fase e cada convite, 
os Estados-Membros podem propor 
receber um montante não superior ao 
montante total da contribuição financeira 
máxima referida no artigo 7.º-E, a fim de 
executar as propostas de pacotes 
apresentadas nos termos do artigo 7.º-H.
2. Até ... [24 meses a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão disponibiliza 
para atribuição 40 % da dotação 
financeira referida no artigo 7.º, n.º 2. 
Cada Estado-Membro pode propor 
receber um montante não superior ao 
montante total da contribuição financeira 
máxima referida no artigo 7.º-E, a fim de 
executar as propostas de pacotes.
3. Entre ... [data de entrada em vigor 
do presente regulamento] e ... [48 meses a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento], a Comissão 
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disponibiliza para atribuição 40 % da 
dotação financeira referida no artigo 7.º, 
n.º 2, acrescido do montante que não 
tenha sido repartido em conformidade 
com o n.º 2 do presente artigo. Cada 
Estado-Membro pode propor receber um 
montante não superior ao montante total 
da contribuição financeira máxima 
referida no artigo 7.º-E, acrescido do 
montante eventualmente não utilizado da 
sua contribuição financeira máxima a 
que se refere o n.º 2 do presente artigo, a 
fim de executar os pacotes.
4. A partir de ... [48 meses a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão deve organizar 
e publicar convites anuais no âmbito do 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade e de acordo com o 
calendário do Semestre Europeu. Para o 
efeito, a Comissão publica um calendário 
indicativo dos próximos convites a 
organizar nesse período, indicando, 
aquando de cada convite, o montante 
remanescente da dotação financeira 
global referida no artigo 7.º, n.º 2.
São atribuídos de forma flexível, como 
dotação complementar à contribuição 
financeira máxima de cada 
Estado-Membro, em função das 
circunstâncias que exigem pacotes 
especiais, 20 % da dotação global referida 
no artigo 7.º, n.º 2, do presente 
regulamento. Tais circunstâncias são 
representadas por uma situação de 
emergência que afete um Estado-Membro 
específico ou toda a União, que exija uma 
resposta de emergência por parte de um 
Estado-Membro ou capacidade de 
resistência para enfrentar choques em 
grande escala, ou por um Estado-Membro 
que tenha de enfrentar uma recessão 
económica grave, como definida no 
Regulamento (UE) .../..... [Regulamento 
relativo a um quadro de governação do 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade para a área do euro, tal 
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como proposto no COM(2019)0354].

Or. en

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 7-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-G
Adicionalidade e financiamento 

complementar
O apoio prestado no âmbito do 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade deve ser complementar 
ao apoio prestado ao abrigo de outros 
fundos e programas da União. Os projetos 
de reforma e investimento apoiados ao 
abrigo do presente instrumento podem 
beneficiar do apoio de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos.

Or. en

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 7-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-H
Proposta de pacotes de reformas e 

investimento
1. O Estado-Membro que pretenda 
receber apoio ao abrigo do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade deve apresentar à 
Comissão uma proposta de pacote, tal 
como definido no artigo 7.º-B do presente 
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regulamento. Para que as reformas 
beneficiem de um amplo apoio, os 
Estados-Membros que pretendam 
beneficiar do programa devem consultar, 
enquanto parte do processo de elaboração 
de propostas de pacotes, as partes 
interessadas pertinentes, tais como as 
autoridades locais e regionais, os 
parceiros económicos e sociais e a 
sociedade civil, em consonância com as 
disposições pertinentes do Regulamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 da Comissão, 
bem como os parlamentos nacionais.
2. A proposta de pacote apresentada 
por um Estado-Membro deve ser 
apresentada juntamente com o seu 
programa nacional de reformas, sob a 
forma de um anexo separado ou de um 
calendário específico adotado pela 
Comissão.
3. A proposta de pacote deve ser 
devidamente fundamentada e justificada. 
A proposta deve conter os seguintes 
elementos:
(a) Uma explicação da compatibilidade 
com as orientações estratégicas definidas 
no artigo 2.º, n.º 1, ponto 5-B, e da 
consonância com os desafios e 
prioridades estruturais identificados no 
contexto do Semestre Europeu ou no 
contexto de um programa de ajustamento 
macroeconómico e com outras ações 
relevantes relacionadas com a aplicação 
do direito da União;
(b) O impacto esperado do pacote de 
reforma e investimento na convergência e 
na competitividade;
(c) Uma justificação da coerência do 
pacote em todos os domínios de 
intervenção em que as medidas serão 
aplicadas;
(d) O contributo para a execução dos 
compromissos da União e dos 
Estados-Membros a que se refere o 
artigo 7.º-B, n.º 2, e, sempre que possível, 
os efeitos indiretos noutros 
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Estados-Membros;
(e) O impacto esperado no plano 
económico, social e, sempre que 
relevante, ambiental das reformas e dos 
investimentos no Estado-Membro em 
causa, inclusive no painel de avaliação do 
Semestre Europeu (indicadores principais 
e auxiliares) e no painel de avaliação 
social do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais;
(f) As medidas de acompanhamento 
necessárias, nomeadamente para atenuar 
os impactos negativos identificados em 
termos económicos, sociais e ambientais, 
bem como o contributo para o reforço da 
coesão;
(g) Custos totais estimados do pacote 
apresentado, acompanhados de uma 
justificação adequada;
(h) Os projetos de reforma e de 
investimento, o respetivo período de 
reforma e de investimento e a análise de 
custo-benefício;
(i) Metas e objetivos intermédios, assim 
como um calendário para a execução das 
reformas durante um período máximo de 
quatro anos, e para a execução dos 
investimentos durante um período 
máximo de sete anos;
(j) Disposições para a execução eficaz do 
pacote pelo Estado-Membro em causa, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios propostos, bem como os 
indicadores conexos;
(k) O cofinanciamento nacional previsto 
do pacote de reforma e investimento, 
calculado em conformidade com o 
artigo 7.º-K;
(l) Se aplicável, informações sobre o 
financiamento, existente ou previsto, pela 
União.
O Estado-Membro que pretenda 
beneficiar de uma dotação complementar 
da contribuição financeira máxima, tal 
como definida no artigo 7.º-F, apresenta à 
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Comissão, para além dos elementos acima 
indicados, uma explicação das 
circunstâncias excecionais que justificam 
a necessidade do pacote especial e do seu 
impacto económico, social e, se for caso 
disso, ambiental no Estado-Membro em 
causa.
4. Com vista à elaboração de 
propostas de compromissos de pacotes de 
reformas e investimento de elevada 
qualidade, a pedido de um 
Estado-Membro, a Comissão pode 
organizar atividades de aconselhamento 
entre pares, a fim de permitir que o 
Estado-Membro requerente beneficie da 
experiência de outros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 7-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-I
Apreciação da Comissão

1. Ao avaliar a proposta de pacote, a 
Comissão atua em estreita cooperação 
com o Estado-Membro interessado. A 
Comissão pode apresentar observações ou 
solicitar informações suplementares. O 
Estado-Membro em causa fornece as 
informações suplementares solicitadas e 
pode, se necessário, rever a proposta antes 
de a apresentar oficialmente.
2. Ao avaliar a proposta de pacote 
apresentada, a Comissão tem em conta a 
justificação e os elementos fornecidos 
pelo Estado-Membro em causa, como 
referido no artigo 7.º-H, n.º 3, assim como 
quaisquer outras informações pertinentes.
3. A Comissão avalia a eficácia e 
eficiência, a coerência e relevância da 
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proposta de pacote e, para esse efeito, tem 
em conta os seguintes quatro critérios:
(a) Eficácia:
(i) se a proposta de pacote é suscetível de 
ter, em termos líquidos, um impacto 
positivo e duradouro no Estado-Membro 
em causa, visando a consecução dos 
objetivos referidos nos artigos 4.º e 5.º, 
tendo simultaneamente em conta as 
medidas de acompanhamento;
(ii) se a proposta de pacote é suscetível de 
ter um impacto duradouro no plano 
económico, social e, sempre que 
relevante, ambiental no Estado-Membro 
em causa, inclusive no painel de 
avaliação do Semestre Europeu 
(indicadores principais e auxiliares) e no 
painel de avaliação social do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, bem como 
na eficácia das medidas de 
acompanhamento previstas para atenuar 
os impactos em termos económicos e 
sociais  identificados;
(iii) se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir uma execução 
eficaz da proposta de pacote, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;
(iv) se a proposta de pacote é suscetível de 
contribuir eficazmente para a 
convergência e a competitividade do 
Estado-Membro no período de execução e 
de contribuir para o reforço da coesão;
(b) Eficiência:
(i) se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro relativamente ao 
montante dos custos totais estimados da 
proposta de pacote apresentada é razoável 
e plausível;
(ii) se os projetos de reforma e de 
investimento, a respetiva reforma e o 
respetivo período de investimento e a 
análise de custo-benefício pormenorizada 
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são razoáveis e plausíveis;
(c) Coerência:
(i) se a proposta de pacote é coerente em 
todos os domínios de intervenção em que 
as medidas serão aplicadas;
(ii) se a proposta de pacote está em 
conformidade com os compromissos da 
União e dos Estados-Membros referidos 
no artigo 7.º-B, n.º 2;
(d) Relevância:
se a proposta de pacote é compatível com 
as orientações estratégicas definidas no 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5-B;
(ii) se a proposta de pacote é coerente com 
os desafios e prioridades estruturais 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu ou no contexto de um programa 
de ajustamento macroeconómico;
(iii) se a proposta de pacote é coerente 
com outras ações relevantes relacionadas 
com a aplicação do direito da União.
Os critérios de avaliação referidos no 
presente número são aplicados de acordo 
com as orientações estabelecidas no 
anexo II.
Ademais, a Comissão avalia a natureza, a 
gravidade e a duração do impacto 
económico, social e ambiental das 
circunstâncias excecionais a que se refere 
o artigo 7.º-F, com base nos elementos 
fornecidos pelo Estado-Membro nos 
termos do artigo 7.º-H.
4. A Comissão pode ser assistida por 
peritos na avaliação das propostas de 
pacotes apresentadas pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 94

Proposta de regulamento
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Artigo 7-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-J
Decisão da Comissão

1. A Comissão adota uma decisão no 
prazo de quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial da proposta pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado, em conformidade com o 
artigo 36.º-A. Se a avaliação pela 
Comissão da proposta de pacote for 
positiva, essa decisão define os projetos de 
reformas e de investimento a realizar pelo 
Estado-Membro, incluindo as metas e 
objetivos intermédios, a contribuição 
financeira atribuída em conformidade 
com o artigo 7.º-F, bem como o 
cofinanciamento nacional.
A contribuição financeira completa 
outras medidas ou operações apoiadas por 
fundos da União, em conformidade com o 
artigo 33.º.
2. O montante da contribuição 
financeira para os pacotes que respeitem 
os critérios estabelecidos no artigo 7.º-I é 
fixado do seguinte modo:
(a) Sempre que a proposta do 
montante dos custos totais estimados da 
proposta de pacote, menos o 
cofinanciamento nacional, seja igual ou 
superior à contribuição financeira 
máxima para o Estado-Membro em causa 
referida no artigo 7.º-E, mais, quando 
aplicável, a contribuição complementar 
máxima referida no artigo 7.º-F, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante total da contribuição financeira 
máxima referida no artigo 7.º-E, mais, 
quando aplicável, a contribuição 
financeira complementar máxima 
referida no artigo 7.º-F;
(b) Sempre que o montante dos custos 
totais estimados do pacote, menos o 
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cofinanciamento nacional, seja inferior à 
contribuição financeira máxima para o 
Estado-Membro em causa referida no 
artigo 7.º-E, mais, quando aplicável, a 
contribuição  complementar máxima 
referida no artigo 7.º-F, a contribuição 
financeira atribuída ao Estado-Membro é 
igual ao montante dos custos totais 
estimados da proposta de pacote, menos o 
cofinanciamento nacional.
Se a proposta de pacote não respeitar os 
critérios estabelecidos no artigo 7.º-I, n.º 
3, não é atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro em causa. 
Nos termos do artigo 19.º, n.º 2, alínea d), 
o Estado-Membro em causa pode 
apresentar um pedido de assistência 
técnica, a fim de permitir uma melhor 
preparação da proposta nos ciclos 
subsequentes.
3. A decisão da Comissão a que se 
refere o n.º 1 estabelece igualmente:
(a) A contribuição financeira a pagar 
em prestações quando o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 
metas e os objetivos intermédios 
pertinentes identificados em relação à 
execução do pacote;
(b) A descrição das reformas e dos 
projetos de investimento e o montante dos 
custos totais estimados do pacote;
(c) O prazo para a execução do 
pacote, do seguinte modo:
(i) no que diz respeito à conclusão do 
investimento, o prazo de execução do 
projeto de investimento termina, o mais 
tardar, sete anos após a adoção da 
decisão;
(ii) no que diz respeito à conclusão das 
reformas, o prazo de execução das 
mesmas termina, o mais tardar, quatro 
anos após a adoção da decisão;
(d) As modalidades pormenorizadas e 
o calendário de execução do pacote de 
reforma e investimento e as informações a 
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comunicar a este respeito pelo 
Estado-Membro em causa no âmbito do 
processo do Semestre Europeu;
(e) Os indicadores pertinentes 
relacionados com o cumprimento das 
metas e dos objetivos intermédios; assim 
como
(f) As modalidades para permitir que 
a Comissão tenha acesso aos dados 
pertinentes subjacentes.
4. Se a avaliação pela Comissão da 
proposta de pacote for negativa, a 
Comissão comunica uma avaliação 
devidamente justificada no prazo de 
quatro meses a contar da apresentação da 
proposta pelo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 7-K (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-K
Cofinanciamento nacional e modulação

1. Os Estados-Membros devem 
cofinanciar pelo menos 25 % dos custos 
de investimento totais estimados do pacote 
a que se refere o artigo 7.º-H, n.º 3.
2. Se, aquando da apresentação da 
proposta de pacote ou do pacote alterado 
em conformidade com o artigo 7.º-H do 
presente regulamento, um 
Estado-Membro tiver de enfrentar uma 
recessão económica grave, tal como 
estabelecido nos termos do artigo 6.º do 
Regulamento (UE) .../... [Regulamento 
relativo a um quadro de governação do 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade para a área do euro, 
como proposto no COM(2019)0354], esse 
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Estado-Membro deve beneficiar de uma 
redução para metade do cofinanciamento 
nacional, ao abrigo do instrumento 
orçamental, em relação a uma fase ou 
convite específico referido no artigo 7.º-H.
3. A Comissão adota uma decisão 
sobre a redução do cofinanciamento 
nacional no prazo de três meses a contar 
da receção do pedido do Estado-Membro. 
A decisão deve indicar os motivos que 
justificam a redução para metade do 
cofinanciamento nacional.
4. A decisão de reduzir o 
cofinanciamento nacional a que se refere 
o n.º 3 do presente artigo é aplicável à 
fase ou ao convite específico a que se 
refere o artigo 7.º-F, que ocorra após a 
data da decisão.

Or. en

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 7-L (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-L
Alteração do pacote do Estado-Membro

1. Sempre que um Estado-Membro já 
não possa realizar, parcial ou totalmente, 
o pacote, incluindo as metas e os objetivos 
intermédios relevantes, devido a 
circunstâncias objetivas, nomeadamente 
circunstâncias excecionais representadas 
por uma situação de emergência que afete 
esse Estado-Membro ou toda a União, que 
exija uma resposta de emergência por 
parte de um Estado-Membro ou 
capacidade de resistência para enfrentar 
choques em grande escala, ou se um 
Estado-Membro tiver de enfrentar uma 
recessão económica grave conforme 
referido no Regulamento (UE) .../.... 
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[Regulamento relativo a um quadro de 
governação do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade para a 
área do euro, como proposto no 
COM(2019)0354], o Estado-Membro em 
causa pode apresentar um pedido 
fundamentado à Comissão para alterar ou 
substituir a decisão referida no 
artigo 7.º-J, n.º 1, do presente 
regulamento. Para o efeito, o 
Estado-Membro pode propor um pacote 
alterado ou um novo pacote.
2. Se considerar que os motivos 
apresentados pelo Estado-Membro em 
causa justificam uma alteração do pacote 
em questão, a Comissão avalia o pacote 
alterado ou o novo pacote em 
conformidade com o artigo 7.º-I e toma 
uma nova decisão em conformidade com 
o artigo 7.º-J no prazo de quatro meses a 
contar da apresentação oficial do pedido.
3. Se considerar que os motivos 
apresentados pelo Estado-Membro em 
causa não justificam uma alteração do 
pacote em questão, a Comissão rejeita o 
pedido no prazo de quatro meses a contar 
da sua 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 97

Proposta de regulamento
Artigo 7-M (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-M
Regras relativas ao pagamento, suspensão 
e anulação das contribuições financeiras
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1. A decisão da Comissão referida no 
artigo 7.º-J, n.º 1, do presente 
regulamento, constitui um compromisso 
jurídico individual na aceção do 
Regulamento Financeiro, que pode 
basear-se em compromissos globais. As 
autorizações orçamentais podem ser 
repartidas em prestações anuais divididas 
por vários exercícios.
2. Para além do disposto no 
artigo 12.º, n.º 4, do Regulamento 
Financeiro, as dotações de autorização 
não utilizadas ao abrigo do presente 
regulamento transitam automaticamente e 
podem ser autorizadas até 31 de dezembro 
de 2027. O montante transitado deve ser 
utilizado prioritariamente durante o 
exercício seguinte.
3. 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.
4. Após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios estabelecidos na 
decisão a que se refere o artigo 7.º-J, n.º 
1, o Estado-Membro em causa apresenta 
à Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira. A Comissão avalia, no prazo 
de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes estabelecidos na 
decisão a que se refere o artigo 7.º-J, n.º 
1, foram cumpridos de forma satisfatória. 
Para o efeito, a Comissão pode ser 
assistida por peritos competentes.
Se a avaliação pela Comissão for positiva, 
a contribuição financeira é paga em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.
5. Se, na sequência da avaliação 
referida no n.º 4, a Comissão concluir que 
as metas e os objetivos intermédios 
estabelecidos na decisão a que se refere o 
artigo 7.º-J, n.º 1, não foram cumpridos 
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de forma satisfatória, 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. 
A suspensão é anulada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir a execução 
satisfatória das metas e dos objetivos 
intermédios a que se refere o artigo 7.º-J, 
n.º 1.
6. Em derrogação do artigo 116.º, n.º 
2, do Regulamento Financeiro, o prazo de 
pagamento começa a contar da data da 
comunicação do resultado positivo ao 
Estado-Membro em causa em 
conformidade com o n.º 4, segundo 
parágrafo, ou a partir da data da 
comunicação da anulação de uma 
suspensão em conformidade com o n.º 5, 
segundo parágrafo.
7. 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.
8. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão a que se 
refere o artigo 7.º-J, n.º 1, do presente 
regulamento, o Estado-Membro em causa 
não tiver realizado progressos concretos 
no que respeita às metas e objetivos 
intermédios relevantes, a Comissão 
cancela o montante da contribuição 
financeira em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.
A Comissão toma uma decisão sobre a 
anulação da contribuição financeira após 
ter dado ao Estado-Membro em causa a 
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possibilidade de apresentar observações 
no prazo de dois meses a contar da data 
da comunicação das suas conclusões 
segundo as quais não foram realizados 
progressos concretos no que respeita às 
metas e objetivos intermédios.

Or. en

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 7-N (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-N
Comunicação de informações pelo 

Estado-Membro no âmbito do Semestre 
Europeu

Sem prejuízo do artigo 7.º-J, n.º 3, alínea 
d), do presente regulamento, o 
Estado-Membro em causa comunica 
regularmente, no âmbito do processo do 
Semestre Europeu, os progressos 
realizados na concretização dos pacotes. 
Para o efeito, os Estados-Membros 
utilizam o processo do Semestre Europeu 
como instrumento de comunicação dos 
progressos realizados no sentido da 
conclusão dos pacotes. As modalidades e 
o calendário das comunicações, incluindo 
as modalidades de acesso da Comissão 
aos dados subjacentes pertinentes, são 
estabelecidos na decisão a que se refere o 
artigo 7.º-J, n.º 1, do presente 
regulamento. Sempre que o 
Estado-Membro em causa esteja a 
executar um programa de ajustamento 
macroeconómico referido no artigo 7.º do 
Regulamento (UE) n.º 472/2013, a 
comunicação de informações pertinentes 
terá lugar nesse contexto, em 
conformidade com as regras aplicáveis.

Or. en



PE648.526v01-00 74/143 PR\1201180PT.docx

PT

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 7-O (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-O
Comunicação de informações ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho e 
comunicações sobre os pacotes dos 

Estados-Membros
1. A Comissão transmite, sem 
demora injustificada, ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho os pacotes 
adotados em conformidade com o artigo 
7.º-J. O Estado-Membro em causa pode 
solicitar à Comissão que expurgue 
informações sensíveis ou confidenciais 
cuja divulgação possa pôr em risco os 
interesses públicos desse Estado-Membro.
2. A Comissão pode desenvolver 
atividades de comunicação para 
assegurar a visibilidade do financiamento 
da União no que respeita ao apoio 
financeiro previsto no pacote em questão, 
inclusive atividades de comunicação 
conjuntas com as autoridades nacionais 
do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 100

Proposta de regulamento
Capítulo II - Título

Texto da Comissão Alteração

Instrumento de execução das reformas Instrumento de convergência e reforma

Or. en
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Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com os objetivos 
enunciados no artigo 4.º, alínea a), e no 
artigo 5.º, n.º 2, alínea a), as reformas 
estruturais elegíveis para financiamento no 
âmbito do programa são as reformas 
destinadas a enfrentar os desafios 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu de coordenação das políticas 
económicas.

Em conformidade com os objetivos 
enunciados no artigo 4.º e no artigo 5.º, as 
reformas estruturais elegíveis para 
financiamento no âmbito do programa são 
as reformas destinadas a enfrentar os 
desafios e prioridades identificados no 
contexto do Semestre Europeu de 
coordenação das políticas económicas, no 
contexto da execução dos programas de 
ajustamento macroeconómico pertinentes 
para preparar a adesão à área do euro ou 
relacionados com a aplicação do direito 
da União.

Or. en

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Orçamento adicional

1. Além da dotação financeira 
prevista no artigo 7.º, n.º 2, o instrumento 
de convergência e reforma pode ser 
financiado através de contribuições 
adicionais dos Estados-Membros ou da 
emissão de dívida comum que pode ser 
financiada através de novos recursos 
próprios da União. Estes fundos 
adicionais devem ser utilizados de acordo 
com as normas e com a finalidade do 
instrumento de convergência e reforma. 
Essas contribuições suplementares 
constituem receitas afetadas externas, 
para além dos casos enumerados no 



PE648.526v01-00 76/143 PR\1201180PT.docx

PT

artigo 21.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento Financeiro. O disposto no 
artigo 22.º, n.º 2, alínea a), do 
Regulamento Financeiro aplica-se a estas 
contribuições suplementares. 
2. As contribuições suplementares 
dos Estados-Membros ou da emissão de 
dívida comum financiada através dos 
recursos próprios da União, tal como 
referido no n.º 1 do presente artigo, devem 
ser utilizadas em consonância com as 
normas do presente regulamento. Para o 
efeito, a Comissão organiza, em cada fase 
pertinente, convites anuais distintos, em 
conformidade com o artigo 10.º, para a 
atribuição das contribuições 
suplementares que devem ser 
disponibilizadas aos Estados-Membros em 
cada fase e cada convite.

Or. en

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-B
Estados-Membros elegíveis

O instrumento de convergência e de 
reforma deve estar à disposição dos 
Estados-Membros cuja moeda não seja o 
euro, que tenham dado passos concretos 
na via da adesão à área do euro e que não 
tenham informado a Comissão da sua 
intenção de participar no instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade nos termos do artigo 
7.o-A, n.o 3. Para o efeito, os «passos 
concretos» devem consistir no envio de 
uma carta formal do governo do 
Estado-Membro em causa à Comissão, na 
qual este assume o compromisso claro de 
aderir à área do euro num prazo razoável 
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e determinado e apresenta, após consulta 
da Comissão, um roteiro credível e uma 
calendarizado para a execução de 
medidas concretas tendo em vista 
preparar a participação bem-sucedida na 
área do euro, inclusive medidas 
destinadas a assegurar a plena 
conformidade da legislação nacional com 
os requisitos do direito da União 
(nomeadamente a união bancária).
Caso um Estado-Membro não demonstre 
que tomou medidas concretas para a 
adesão à área do euro e não tenha 
informado a Comissão da sua intenção de 
participar no instrumento orçamental de 
convergência e competitividade, tal como 
referido no artigo 7.º-A, n.º 3, então a 
contribuição financeira será reafetada 
aos outros Estados-Membros que 
participam no instrumento de 
convergência e reforma, em conformidade 
com o artigo 9.º.

Or. en

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O anexo I fixa uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro, a 
extrair da dotação global do instrumento de 
execução das reformas a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 2, alínea a). A contribuição 
financeira máxima é calculada, para cada 
Estado-Membro, utilizando os critérios e a 
metodologia definidos nesse anexo e com 
base na população de cada 
Estado-Membro. A contribuição financeira 
máxima pode ser concedida a cada 
Estado-Membro, parcial ou totalmente, em 
cada fase e cada convite do processo de 
repartição enunciado no artigo 10.º.

O anexo I fixa uma contribuição financeira 
máxima para cada Estado-Membro, a 
extrair da dotação global do instrumento de 
convergência e reforma a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 2, alínea a). A contribuição 
financeira máxima é calculada, para cada 
Estado-Membro, utilizando os critérios e a 
metodologia definidos nesse anexo, com 
base na população e na razão inversa do 
produto interno bruto (PIB) per capita de 
cada Estado-Membro. A contribuição 
financeira máxima pode ser concedida a 
cada Estado-Membro, parcial ou 
totalmente, em cada fase e cada convite do 
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processo de repartição enunciado no artigo 
10.º.

Or. en

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante um período de vinte 
meses a contar da data de aplicação do 
presente regulamento, a Comissão 
disponibiliza um montante de 
11 000 000 000 EUR, ou seja, 50 % da 
dotação financeira global referida no artigo 
7.º, n.º 2, alínea a). Cada Estado-Membro 
pode propor receber um montante não 
superior ao montante total da contribuição 
financeira máxima, referida no artigo 9.º, 
para cumprir os compromissos de reformas 
propostos em conformidade com o artigo 
11.º.

2. Até ... [36 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão disponibiliza 
50 % da dotação financeira global referida 
no artigo 7.º, n.º 2, alínea a). Cada 
Estado-Membro pode propor receber um 
montante não superior ao montante total da 
contribuição financeira máxima, referida 
no artigo 9.º, para cumprir os 
compromissos de reformas propostos em 
conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Relativamente ao período que 
segue o termo do período referido no n.º 
2, a Comissão disponibiliza um montante 
de 11 000 000 000 EUR, ou seja, os 
restantes 50 % da dotação financeira global 
do instrumento de execução das reformas 
referida no artigo 7.º, n.º 2, alínea a), 
acrescido do montante que não tenha sido 
repartido em conformidade com o n.º 2, 
com base em convites organizados e 

3. Entre ... [36 meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento] e ... [72 meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão disponibiliza os 
restantes 50 % da dotação financeira global 
referida no artigo 7.º, n.º 2, acrescido do 
montante que não tenha sido repartido em 
conformidade com o n.º 2.
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publicados a título do instrumento de 
execução das reformas. O primeiro 
convite prende-se com a repartição de 
11 000 000 000 EUR.

Or. en

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se, após o primeiro convite a que 
se refere o n.º 3, a dotação financeira 
global disponível referida no artigo 7.º, n.º 
2, alínea a), não tiver sido integralmente 
repartida em conformidade com os n.os 2 
e 3, a Comissão organiza novos convites. 
Para o efeito, a Comissão adota e publica 
um calendário indicativo dos próximos 
convites a organizar nesse período, 
indicando, aquando de cada convite, o 
montante remanescente da dotação 
financeira global referida no artigo 7.º, n.º 
2, alínea a).

4. A partir de... [72 meses a contar da 
daa de entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão disponibiliza 
para atribuição o montante que não tenha 
sido atribuído nos termos do n.º 3 do 
presente artigo com base em convites 
periódicos organizados e publicados a 
título do instrumento de convergência e 
reforma e de acordo com o calendário do 
Semestre Europeu. Para o efeito, a 
Comissão adota e publica um calendário 
indicativo dos próximos convites a 
organizar nesse período, indicando, 
aquando de cada convite, o montante 
remanescente da dotação financeira global 
referida no artigo 7.º, n.º 2, alínea a).

Or. en

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que 
pretendam beneficiar de apoio ao abrigo do 
instrumento de execução das reformas 
devem apresentar uma proposta de 
compromissos de reformas à Comissão. A 

1. Os Estados-Membros que 
pretendam beneficiar de apoio ao abrigo do 
instrumento de convergência e reforma 
devem apresentar uma proposta de 
compromissos de reformas à Comissão. A 
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proposta deve apresentar um conjunto 
pormenorizado de medidas de execução 
das reformas estruturais destinadas a 
enfrentar os desafios identificados no 
processo do Semestre Europeu e conter 
objetivos intermédios e metas, assim como 
um calendário para a execução das 
reformas durante um período máximo de 
três anos.

proposta deve apresentar um conjunto 
pormenorizado de medidas de execução 
das reformas estruturais destinadas a 
enfrentar os desafios identificados no 
processo do Semestre Europeu e conter 
objetivos intermédios e metas, assim como 
um calendário para a execução das 
reformas durante um período máximo de 
sete anos. Para que as reformas 
beneficiem de um amplo apoio, os 
Estados-Membros que pretendam 
beneficiar do programa devem consultar, 
enquanto parte do processo de elaboração 
de propostas de pacotes, as partes 
interessadas pertinentes, tais como as 
autoridades locais e regionais, os 
parceiros económicos e sociais e a 
sociedade civil, em consonância com as 
disposições pertinentes do Regulamento 
Delegado (UE) n.º 240/2014 da Comissão, 
bem como os parlamentos nacionais.

Or. en

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro em causa 
apresenta a proposta de compromissos de 
reformas juntamente com o programa 
nacional de reformas, sob a forma de um 
anexo separado. O anexo separado pode ser 
apresentado juntamente com o programa 
nacional de reformas ou numa altura 
diferente.

2. O Estado-Membro em causa 
apresenta a proposta de compromissos de 
reformas juntamente com o programa 
nacional de reformas, sob a forma de um 
anexo separado. O anexo separado pode ser 
apresentado juntamente com o programa 
nacional de reformas ou de acordo com um 
calendário específico adotado pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 110
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Natureza e importância da reforma 
estrutural proposta no contexto dos 
desafios identificados no Semestre 
Europeu;

a) Uma explicação da  reforma 
estrutural proposta no contexto dos 
desafios e prioridades identificados no 
Semestre Europeu ou no contexto de um 
programa de ajustamento 
macroeconómico e com outras ações 
relevantes relacionadas com a aplicação 
do direito da União;

Or. en

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Uma justificação da coerência do 
pacote em todos os domínios de 
intervenção em que as medidas serão 
aplicadas;

Or. en

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Uma justificação do contributo do 
compromisso de reforma para preparar a 
adesão à adoção do euro;

Or. en
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Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Impactos económicos e sociais 
esperados da reforma no Estado-Membro 
em causa e, sempre que possível, 
repercussões noutros Estados-Membros;

b) O impacto esperado no plano 
económico, social e, sempre que 
relevante, ambiental das reformas no 
Estado-Membro em causa, inclusive no 
painel de avaliação do Semestre Europeu 
(indicadores principais e auxiliares) e no 
painel de avaliação social do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Medidas de acompanhamento que 
se revelem necessárias;

c) As medidas de acompanhamento 
necessárias, em particular para atenuar 
os impactos negativos identificados em 
termos económicos, sociais e ambientais, 
bem como o contributo para o reforço da 
coesão;

Or. en

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Custos totais estimados do pacote 
apresentado, acompanhados de uma 
justificação adequada;
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Or. en

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Os projetos de reformas, o 
respetivo período de reforma e a análise 
de custo-benefício;

Or. en

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Metas e objetivos intermédios, 
assim como um calendário para a 
execução das reformas durante um 
período máximo de sete anos;

Or. en

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Disposições internas para a 
aplicação eficaz dos compromissos de 
reformas pelo Estado-Membro em causa, 
incluindo objetivos intermédios e metas 
propostos, bem como indicadores conexos; 
e

e) Disposições para a aplicação eficaz 
dos compromissos de reformas pelo 
Estado-Membro em causa, incluindo 
objetivos intermédios e metas propostos, 
bem como indicadores conexos; e
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Or. en

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Aquando da elaboração de 
propostas de compromissos de reformas de 
elevada qualidade, a Comissão pode 
organizar atividades de aconselhamento 
entre pares, a fim de permitir que os 
Estados-Membros em causa beneficiem da 
experiência de outros Estados-Membros.

4. Aquando da elaboração de 
propostas de compromissos de reformas de 
elevada qualidade, a pedido do 
Estado-Membro em causa, a Comissão 
pode organizar atividades de 
aconselhamento entre pares, a fim de 
permitir que os Estados-Membros em 
causa beneficiem da experiência de outros 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Ao avaliar a proposta de 
compromissos de reformas, a Comissão 
atua em estreita cooperação com o 
Estado-Membro interessado. A Comissão 
pode apresentar observações ou solicitar 
informações suplementares. O 
Estado-Membro em causa fornece as 
informações suplementares solicitadas e 
pode, se necessário, rever a proposta antes 
de a apresentar oficialmente.

Suprimido

Or. en

Alteração 121

Proposta de regulamento
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Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Ao avaliar a proposta de 
compromissos de reformas e na 
determinação do montante a atribuir ao 
Estado-Membro em causa, a Comissão 
tem em conta a justificação e os elementos 
fornecidos pelo Estado-Membro em 
causa, como referido no n.º 3, assim como 
outras informações pertinentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão avalia a natureza e a 
importância da proposta de compromissos 
de reformas e, para esse efeito, tem em 
conta os seguintes critérios:

Suprimido

a) Se os compromissos de reformas:
i) permitem enfrentar eficazmente os 
desafios identificados no contexto do 
Semestre Europeu, nomeadamente:
– nas recomendações especificas por país 
e noutros documentos do Semestre 
Europeu pertinentes, adotados 
oficialmente pela Comissão; ou
– se aplicável, no procedimento relativo 
aos desequilíbrios macroeconómicos 
previsto no Regulamento (UE) n.º 
1176/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho30 ;
ii) formam um conjunto abrangente de 
reformas,
iii) são suscetíveis de reforçar o 
desempenho e a resiliência da economia 
do Estado-Membro em causa,
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iv) Tiverem, através da sua execução, um 
impacto duradouro, se for caso disso, 
reforçando a capacidade institucional e 
administrativa do Estado-Membro em 
causa; e
(b) Se as disposições internas 
propostas pelos Estados-Membros em 
causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz dos compromissos de 
reformas durante um período máximo de 
três anos, incluindo os objetivos 
intermédios e metas propostos, assim 
como os indicadores relacionados.
Os critérios de avaliação referidos no 
presente número são aplicados de acordo 
com as orientações estabelecidas no 
anexo II.
_________________
30 Regulamento (UE) n.º 1176/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de novembro de 2011, sobre prevenção e 
correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos (JO L 306 de 
23.11.2011, p.25).

Or. en

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Para efeitos da avaliação das 
propostas de compromissos de reformas 
apresentadas pelos Estados-Membros, a 
Comissão pode ser assistida por peritos.

Suprimido

Or. en

Alteração 124
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O Comité de Política Económica, 
instituído pela Decisão do Conselho 
2000/604/CE relativa à composição e aos 
estatutos do Comité de Política 
Económica,31  pode emitir um parecer 
sobre as propostas de compromissos de 
reformas apresentadas pelos 
Estados-Membros.

Suprimido

_________________
31 Decisão do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2000, relativa à composição e 
aos estatutos do Comité de Política 
Económica (2000/604 / CE) (JO L 257 de 
11.10.2000, p. 28-31).

Or. en

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Apreciação da Comissão

1. Ao avaliar a proposta de 
compromissos de reformas, a Comissão 
atua em estreita cooperação com o 
Estado-Membro interessado. A Comissão 
pode apresentar observações ou solicitar 
informações suplementares pertinentes. O 
Estado-Membro em causa fornece as 
informações suplementares solicitadas e 
pode, se necessário, rever a proposta antes 
de a apresentar oficialmente.
2. Ao avaliar a proposta de 
compromissos de reformas e na 
determinação do montante a atribuir ao 
Estado-Membro em causa, a Comissão 
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tem em conta a justificação e os elementos 
fornecidos pelo Estado-Membro em 
causa, como referido no artigo 11.º, n.º 3, 
assim como quaisquer outras informações 
pertinentes.
3. A Comissão deve avaliar o 
compromisso de reforma de acordo com 
os seguintes critérios:
(a) Eficácia:
(i) se a proposta de pacote é suscetível de 
contribuir para a preparação da adoção 
do euro e tem, em termos líquidos, um 
impacto positivo e duradouro no 
Estado-Membro em causa, visando a 
consecução dos objetivos referidos nos 
artigos 4.º e 5.º, tendo simultaneamente 
em conta as medidas de 
acompanhamento;
(ii) se a proposta de pacote é suscetível de 
ter um impacto duradouro no plano 
económico, social e, sempre que 
relevante, ambiental no Estado-Membro 
em causa, inclusive no painel de 
avaliação do Semestre Europeu 
(indicadores principais e auxiliares) e no 
painel de avaliação social do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, bem como 
na eficácia das medidas de 
acompanhamento previstas para atenuar 
os impactos em termos económicos e 
sociais  identificados;
(iii) se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir uma execução 
eficaz do compromisso de reforma, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios propostos, bem como os 
indicadores conexos;
(iv) se a proposta de pacote é suscetível de 
contribuir eficazmente para a 
convergência do Estado-Membro no 
período de execução e de contribuir para 
o reforço da coesão;
(b) Eficiência:
(i) se a justificação apresentada pelo 
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Estado-Membro relativamente ao 
montante dos custos totais estimados da 
proposta de pacote apresentada é razoável 
e plausível;
(ii) se o compromisso de reforma, o 
respetivo período de reforma e a análise 
de custo-benefício pormenorizada são 
razoáveis e plausíveis;
(c) Coerência:
(i) se a proposta de pacote é coerente em 
todos os domínios de intervenção em que 
as medidas serão aplicadas;
(ii) se a proposta de pacote está em 
conformidade com os compromissos da 
União e dos Estados-Membros referidos 
no artigo 8.º;
(d) Relevância:
(i) se a proposta de pacote é compatível 
com os desafios e prioridades estruturais 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu ou no contexto de um programa 
de ajustamento macroeconómico;
(ii) se a proposta de pacote é compatível 
com outras ações relevantes relacionadas 
com a aplicação do direito da União;
(iii) se a proposta contribui para a 
preparação da adesão do Estado-Membro 
em causa à adoção do euro.
Os critérios de avaliação referidos no 
presente número são aplicados de acordo 
com as orientações estabelecidas no 
anexo II.
4. Para efeitos da avaliação das 
propostas de compromissos de reformas 
apresentadas pelos Estados-Membros, a 
Comissão pode ser assistida por peritos.

Or. en

Alteração 126

Proposta de regulamento
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Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota uma decisão no prazo de 
quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial da proposta pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato de 
execução. Se a avaliação pela Comissão da 
proposta de compromissos de reformas 
apresentada pelo Estado-Membro for 
positiva, essa decisão enuncia os 
compromissos de reformas a assumir pelo 
Estado-Membro, incluindo os objetivos 
intermédios e as metas, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 10.º.

A Comissão adota uma decisão no prazo de 
quatro meses a contar da data da 
apresentação oficial da proposta pelo 
Estado-Membro, por meio de um ato 
delegado, em conformidade com o 
artigo 36.º-A. Se a avaliação pela 
Comissão da proposta de compromissos de 
reformas apresentada pelo Estado-Membro 
for positiva, essa decisão enuncia os 
compromissos de reformas a assumir pelo 
Estado-Membro, incluindo os objetivos 
intermédios e as metas, bem como a 
contribuição financeira atribuída em 
conformidade com o artigo 10.º. 

Or. en

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira a que se 
refere o n.º 1 é determinada tendo em 
conta a natureza e a importância das 
reformas propostas pelo Estado-Membro 
em causa, avaliadas com base nos 
critérios definidos no artigo 11.º, n.º 7, 
com base no orientações estabelecidas no 
anexo II e de acordo com os seguintes 
critérios:

2. O montante da contribuição 
financeira para os compromissos de 
reforma que respeitem os critérios 
estabelecidos no artigo 11.º-A é fixado do 
seguinte modo:

Or. en

Alteração 128

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

(a) Sempre que a proposta de 
compromissos de reformas apresentada 
pelo Estado-Membro em causa respeite 
totalmente os critérios estabelecidos no 
artigo 11.º, n.º 7, os compromissos de 
reformas são considerados «importantes» 
e é atribuído ao Estado-Membro em causa 
o montante total da contribuição financeira 
máxima a que se refere o artigo 9.º;

(a) Sempre que o montante dos custos 
totais estimados dos compromissos de 
reforma seja igual ou superior à 
contribuição financeira máxima para o 
Estado-Membro em causa referida no 
artigo 9.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima a que se refere o artigo 
9.º;

Or. en

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que a proposta de 
compromissos de reformas apresentada 
pelo Estado-Membro em causa respeite 
satisfatoriamente os critérios 
estabelecidos no artigo 11.º, n.º 7, os 
compromissos de reformas são 
considerados «significativos» e é 
atribuído ao Estado-Membro metade do 
montante total da contribuição financeira 
máxima a que se refere o artigo 9.º; e

(b) Sempre que o montante dos custos 
totais estimados da proposta de 
compromissos de reforma seja inferior à 
contribuição financeira máxima para o 
Estado-Membro em causa referida no 
artigo 9.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima da proposta de 
compromissos de reforma;

Or. en

Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sempre que a proposta de 
compromissos de reformas apresentada 
pelo Estado-Membro em causa não 

(c) Se a proposta de compromissos de 
reformas não respeitar os critérios 
estabelecidos no artigo 11.º-A, não é 
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respeite satisfatoriamente os critérios 
estabelecidos no artigo 11.º, n.º 7, não é 
atribuída ao Estado-Membro em causa 
nenhuma contribuição financeira.

atribuída ao Estado-Membro em causa 
qualquer contribuição financeira. Nos 
termos do artigo 19.º, n.o 2, alínea d), o 
Estado-Membro em causa pode 
apresentar um pedido de assistência 
técnica, a fim de permitir uma melhor 
preparação da proposta nos ciclos 
subsequentes.

Or. en

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A decisão a que se refere o n.º 1 estabelece 
a contribuição financeira a pagar de uma 
só vez quando o Estado-Membro tiver 
aplicado de forma satisfatória todos os 
objetivos intermédios e metas 
identificados em relação à execução de 
cada compromisso de reformas.

A decisão a que se refere o n.º 1 estabelece 
igualmente:

Or. en

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão define o prazo para a execução 
dos compromissos de reformas, o qual 
não pode ser superior a três anos a contar 
da data de adoção da decisão. A decisão 
define igualmente: as modalidades e o 
calendário de execução dos compromissos 
de reformas e as informações a 
comunicar a este respeito pelo 
Estado-Membro interessado no âmbito do 
processo do Semestre Europeu; Os 

(a)  A contribuição financeira a pagar 
em prestações quando o Estado-Membro 
tiver cumprido de forma satisfatória as 
metas e os objetivos intermédios 
pertinentes identificados em relação à 
execução dos compromissos de reforma;
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indicadores pertinentes relacionados com 
o cumprimento dos objetivos intermédios 
e das metas; assim como as modalidades 
para permitir que a Comissão tenha 
acesso aos dados pertinentes subjacentes.

(b) A descrição dos projetos de 
reforma e o montante dos custos totais 
estimados dos compromissos de reforma;
(c) O prazo para a execução do 
compromisso de reforma, que prevê, no 
que diz respeito à conclusão das reformas, 
que o prazo de execução das mesmas 
termine, o mais tardar, sete anos após a 
adoção da decisão;
(d) As modalidades e o calendário de 
execução do compromisso de reforma e as 
informações a comunicar a este respeito 
pelo Estado-Membro interessado no 
âmbito do processo do Semestre Europeu;
(e) Os indicadores pertinentes 
relacionados com o cumprimento dos 
objetivos intermédios e das metas; assim 
como
(f) As modalidades para permitir que 
a Comissão tenha acesso aos dados 
pertinentes subjacentes.

Or. en

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os compromissos de 
reformas, incluindo os objetivos 
intermédios e metas, deixarem de poder 
ser parcial ou totalmente realizados pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas, o Estado-Membro 
pode apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir a 
decisão referida no artigo 12º, nº 1. Para o 

1. Sempre que o Estado-Membro já 
não possa realizar, parcial ou totalmente, 
os compromissos de reformas, incluindo os 
objetivos intermédios e metas, devido a 
circunstâncias objetivas, nomeadamente 
circunstâncias excecionais representadas 
por uma situação de emergência que afete 
um Estado-Membro específico ou toda a 
União, que exija uma resposta de 
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efeito, o Estado-Membro pode propor um 
conjunto alterado ou um novo conjunto de 
compromissos de reformas.

emergência por parte de um 
Estado-Membro ou capacidade de 
resistência para enfrentar choques em 
grande escala, o Estado-Membro em 
causa pode apresentar um pedido 
fundamentado à Comissão para alterar ou 
substituir a decisão referida no artigo 12º, 
nº 1. Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um conjunto alterado de 
compromissos de reformas.

Or. en

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 12.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, o Estado-Membro em causa 
comunica regularmente, no âmbito do 
processo do Semestre Europeu, os 
progressos realizados na concretização dos 
compromissos de reformas. Para o efeito, 
os Estados-Membros são convidados a 
utilizar o conteúdo dos programas 
nacionais de reforma como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados na 
consecução das reformas. As modalidades 
e o calendário das comunicações, incluindo 
as modalidades de acesso da Comissão aos 
dados subjacentes pertinentes, são 
estabelecidos na decisão a que se refere o 
artigo 12.º, n.º 1.

Sem prejuízo do artigo 12.º, n.º 3, o 
Estado-Membro em causa comunica 
regularmente, no âmbito do processo do 
Semestre Europeu, os progressos 
realizados na concretização dos 
compromissos de reformas. Para o efeito, 
os Estados-Membros devem utilizar o 
conteúdo dos programas nacionais de 
reforma como instrumento de comunicação 
dos progressos realizados na consecução 
das reformas. As modalidades e o 
calendário das comunicações, incluindo as 
modalidades de acesso da Comissão aos 
dados subjacentes pertinentes, são 
estabelecidos na decisão a que se refere o 
artigo 12.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição financeira 
concedida a um Estado-Membro a título do 
instrumento de execução das reformas 
assume a forma de financiamento não 
relacionado com os custos tal como 
previsto no artigo 125.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro; essa contribuição 
deve ser gerida de acordo com as regras de 
gestão direta enunciadas no referido 
regulamento e não requer cofinanciamento 
nacional.

1. A contribuição financeira 
concedida a um Estado-Membro a título do 
instrumento de convergência e reforma 
assume a forma de financiamento não 
relacionado com os custos tal como 
previsto no artigo 125.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento Financeiro; essa contribuição 
deve ser gerida de acordo com as regras de 
gestão direta enunciadas no referido 
regulamento e não requer cofinanciamento 
nacional.

Or. en

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para além do disposto no 
artigo 12.º, n.º 4, do Regulamento 
Financeiro, as dotações de autorização 
não utilizadas ao abrigo do presente 
regulamento transitam automaticamente e 
podem ser autorizadas até 31 de dezembro 
de 2027. O montante transitado deve ser 
utilizado prioritariamente durante o 
exercício seguinte.

Or. en

Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Durabilidade das reformas
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1. Os Estados-Membros devem 
reembolsar à Comissão qualquer 
contribuição financeira que lhes tenha 
sido paga ao abrigo do artigo 15.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.
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 
deixaram de existir; ou
(b) Os elementos que conduziram à 
realização dos compromissos de reformas 
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.

Or. en

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o Estado-Membro em causa 
tiver dado o seu consentimento, a 
Comissão pode participar em atividades de 
comunicação para garantir a visibilidade do 
financiamento da União no respeitante ao 
apoio financeiro previsto no pacote de 
compromissos de reforma.

2. Se o Estado-Membro em causa 
tiver dado o seu consentimento, a 
Comissão pode participar em atividades de 
comunicação para garantir a visibilidade do 
financiamento da União no respeitante ao 
apoio financeiro previsto no pacote de 
compromissos de reforma, nomeadamente 
através de atividades de comunicação 
conjuntas com as autoridades nacionais 
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em causa.

Or. en

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Projetos de comunicação para 
atividades de aprendizagem, cooperação, 
sensibilização, divulgação e intercâmbio de 
boas práticas; organização de campanhas 
de sensibilização e informação, campanhas 
e eventos nos meios de comunicação, 
incluindo ações de comunicação 
institucional e de comunicação, se for caso 
disso, através das redes sociais; e

(h) Projetos de comunicação para 
atividades de aprendizagem, cooperação, 
sensibilização, divulgação e intercâmbio de 
boas práticas, nomeadamente através de 
visitas de estudo técnicas aos 
Estados-Membros que tenham aplicado 
reformas semelhantes; organização de 
campanhas de sensibilização e informação, 
campanhas e eventos nos meios de 
comunicação, incluindo ações de 
comunicação institucional e de 
comunicação, se for caso disso, através das 
redes sociais;

Or. en

Alteração 140

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Compilação e publicação de 
material para divulgar informações e os 
resultados do programa, inclusive através 
do desenvolvimento, operação e 
manutenção de sistemas e ferramentas que 
recorrem às tecnologias de informação e 
comunicação.

(i) Compilação e publicação de 
material para divulgar informações e os 
resultados do programa, inclusive através 
do desenvolvimento, operação e 
manutenção de sistemas e ferramentas que 
recorrem às tecnologias de informação e 
comunicação; e

Or. en
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Alteração 141

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) quaisquer outras atividades 
pertinentes de apoio aos objetivos gerais e 
específicos estabelecidos nos artigos 4.º e 
5.º,

Or. en

Alteração 142

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um Estado-Membro que pretenda 
beneficiar de assistência técnica ao abrigo 
deste instrumento deve apresentar um 
pedido de assistência técnica à Comissão, 
identificando os domínios de intervenção e 
as prioridades de apoio no âmbito do 
programa, identificados no artigo 6.º. A 
Comissão organiza convites a título do 
instrumento de assistência técnica, que 
definem os prazos adequados para a 
apresentação dos pedidos. A Comissão 
pode facultar orientações relativas aos 
principais elementos que devem constar do 
pedido de apoio.

1. Um Estado-Membro que pretenda 
beneficiar de assistência técnica ao abrigo 
deste instrumento deve apresentar um 
pedido de assistência técnica à Comissão, 
identificando os domínios de intervenção e 
as prioridades de apoio no âmbito do 
programa, identificados no artigo 6.º. A 
Comissão organiza convites a título do 
instrumento de assistência técnica, que 
definem os prazos adequados para a 
apresentação dos pedidos. A Comissão 
pode facultar orientações relativas aos 
principais elementos que devem constar do 
pedido de apoio, podendo ainda promover 
e incentivar a utilização do apoio técnico 
por parte dos Estados-Membros com 
elevadas necessidades de apoio.

Or. en

Alteração 143

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Aplicação de reformas pelos 
Estados-Membros, realizadas por iniciativa 
própria, em especial para garantir um 
crescimento económico sustentável e a 
criação de emprego;

(a) Aplicação de reformas pelos 
Estados-Membros, realizadas por iniciativa 
própria, em especial para garantir um 
crescimento económico sustentável e 
inclusivo, a criação de emprego de elevada 
qualidade e a inclusão social;

Or. en

Alteração 144

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aplicação de reformas favoráveis 
ao crescimento no contexto dos processos 
de governação económica, em particular 
das recomendações específicas por país 
emitidas no contexto do Semestre Europeu 
ou das ações relacionadas com a aplicação 
do direito da União;

(c) Aplicação de reformas no contexto 
dos processos de governação económica, 
em particular no contexto do Semestre 
Europeu ou das ações relacionadas com a 
aplicação do direito da União;

Or. en

Alteração 145

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Elaboração de uma proposta de 
compromissos de reformas e execução dos 
compromissos de reformas assumidos 
pelos Estados-Membros;

(d) Elaboração de uma proposta e 
execução de pacotes no âmbito do 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade e dos compromissos de 
reformas no quadro do instrumento de 
convergência e reforma;

Or. en
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Alteração 146

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aplicação das reformas 
relacionadas com a preparação da adesão à 
área do euro dos Estados-Membros cuja 
moeda não é o euro, mas que deram 
passos concretos no sentido de adotar a 
moeda única num determinado prazo.

(e) Aplicação das reformas 
relacionadas com a preparação da adesão à 
área do euro dos Estados-Membros que se 
comprometerem a realizar reformas no 
quadro do instrumento de convergência e 
reforma; e

Or. en

Alteração 147

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Ações que possam contribuir para 
a aplicação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e dos princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais.

Or. en

Alteração 148

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O plano de cooperação e assistência 
a que se refere o n.º 3 deve identificar, 
separadamente da outra assistência técnica, 
as medidas relacionadas com a preparação 
da adesão à área do euro em 
conformidade com o artigo 32.º. O plano 

4. O plano de cooperação e assistência 
a que se refere o n.º 3 deve identificar, 
separadamente da outra assistência técnica, 
as medidas relacionadas com as propostas 
de pacotes realizados no âmbito do 
instrumento orçamental para a 
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deve ainda identificar separadamente as 
medidas relacionadas com os 
compromissos de reformas assumidos 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com os artigos 13.º e 29.º.

convergência e a competitividade, bem 
como com as propostas de compromissos 
de reformas assumidos no âmbito do 
instrumento de convergência e reforma.

Or. en

Alteração 149

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode participar em 
atividades de comunicação para garantir a 
visibilidade do financiamento da União no 
respeitante às medidas de assistência 
previstas nos planos de cooperação e 
assistência.

3. A Comissão pode participar em 
atividades de comunicação para garantir a 
visibilidade do financiamento da União no 
respeitante às medidas de assistência 
previstas nos planos de cooperação e 
assistência, incluindo atividades de 
comunicação conjuntas com as 
autoridades nacionais em causa.

Or. en

Alteração 150

Proposta de regulamento
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Outras contribuições financeiras para o 
instrumento de assistência técnica

Transferências de recursos para o 
instrumento de assistência técnica

Or. en

Alteração 151

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Além da dotação financeira a que 
se refere o artigo 7.º, n.º 2, alíneas b) e c), 
subalínea ii), o orçamento de assistência 
técnica ao abrigo do programa pode ser 
financiado através de contribuições 
voluntárias suplementares dos 
Estados-Membros.

1. Além da dotação financeira a que 
se refere o artigo 7.º, n.º 2, do presente 
regulamento, o orçamento de assistência 
técnica ao abrigo do programa pode ser 
financiado através de transferências 
voluntárias dos Estados-Membros 
efetuadas em conformidade com o artigo 
21.º do Regulamento (UE) .../... [sucessor 
do Regulamento CPR] e em conformidade 
com o procedimento previsto nesse artigo, 
conforme referido no artigo 7.º, n.º 4, do 
presente regulamento. 

Or. en

Alteração 152

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As contribuições voluntárias 
suplementares a que se refere o n.º 1 
podem consistir em contribuições 
efetuadas em conformidade com o artigo 
100.º do Regulamento [sucessor do 
Regulamento CPR] e em conformidade 
com o procedimento previsto nesse artigo, 
conforme referido no artigo 7.º, n.º 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 153

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A assistência técnica também pode 
ser prestada por peritos individuais, que 
podem ser convidados a contribuir para 

4. A assistência técnica também pode 
ser prestada por peritos individuais, que 
podem ser convidados a contribuir para 
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atividades selecionadas organizadas no 
âmbito do programa, sempre que tal seja 
necessário para a realização dos objetivos 
específicos estabelecidos no artigo 5.º, n.º 
2, alínea b) e alínea c), subalínea ii).

atividades selecionadas organizadas no 
âmbito do programa, sempre que tal seja 
necessário para a realização dos objetivos 
específicos estabelecidos no artigo 5.º.

Or. en

Alteração 154

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de aplicar o instrumento de 
assistência técnica previsto no programa, a 
Comissão adota programas de trabalho por 
meio de atos de execução e informa do 
facto o Parlamento Europeu e o Conselho.

A fim de aplicar o instrumento de 
assistência técnica previsto no programa, a 
Comissão adota programas de trabalho por 
meio de atos delegados, nos termos do 
artigo 36.º-A, e informa do facto o 
Parlamento Europeu e o Conselho.

Or. en

Alteração 155

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os programas de trabalho devem fixar a 
dotação para o instrumento de assistência 
técnica. Devem igualmente definir as 
medidas necessárias para a sua execução, 
em consonância com os objetivos gerais e 
específicos referidos no artigo 4.º, alínea 
b), e no artigo 5.º, n.º 2, alínea b) e alínea 
c), subalínea ii), bem como os critérios de 
seleção e de atribuição das subvenções e 
todos os elementos exigidos pelo 
Regulamento Financeiro.

Os programas de trabalho devem fixar a 
dotação para o instrumento de assistência 
técnica. Devem igualmente definir as 
medidas necessárias para a sua execução, 
em consonância com os objetivos gerais e 
específicos referidos nos artigos 4.º e 5.º, 
bem como os critérios de seleção e de 
atribuição das subvenções e todos os 
elementos exigidos pelo Regulamento 
Financeiro.

Or. en
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Alteração 156

Proposta de regulamento
Capítulo IV

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 157

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em relação às atividades de apoio 
financeiro, o relatório anual deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
com os compromissos de reformas pelos 
Estados-Membros em causa no âmbito do 
instrumento de execução das reformas. O 
relatório anual inclui também informações 
equivalentes sobre a aplicação da vertente 
de apoio financeiro no âmbito do 
mecanismo de convergência.

Em relação às atividades de apoio 
financeiro, o relatório anual deve incluir 
informações sobre os progressos 
realizados no que respeita aos pacotes dos 
Estados-Membros em causa no âmbito do 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade. O relatório anual inclui 
também informações sobre os progressos 
realizados com os compromissos de 
reformas pelos Estados-Membros em causa 
no âmbito do instrumento de convergência 
e reforma.

Or. en

Alteração 158

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os planos de cooperação e 
assistência a que se refere o artigo 19.º, n.º 
3; e

(c) Os planos de cooperação e 
assistência a que se refere o artigo 19.º, n.º 
3;



PR\1201180PT.docx 105/143 PE648.526v01-00

PT

Or. en

Alteração 159

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As medidas especiais adotadas em 
conformidade com o artigo 23.º, n.º 6.

(d) As medidas especiais adotadas em 
conformidade com o artigo 23.º, n.º 6; e

Or. en

Alteração 160

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A execução das medidas de 
assistência.

Or. en

Alteração 161

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões um relatório de 
avaliação intercalar independente sobre o 
programa, o mais tardar quatro anos após 
o início da execução do programa e um 
relatório de avaliação independente ex post 
do programa, o mais tardar quatro anos 
após o termo do período indicado no artigo 

1. Até... [quatro anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento ], a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação intercalar independente sobre o 
programa e um relatório de avaliação 
independente ex post do programa, o mais 
tardar quatro anos após o termo do período 
indicado no artigo 1.º.
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1º.

Or. en

Alteração 162

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação deve abranger o 
instrumento de execução das reformas, o 
instrumento de assistência técnica e o 
mecanismo de convergência.

2. As avaliações devem abranger o 
instrumento orçamental de convergência e 
competitividade, o instrumento de 
convergência e reforma e o instrumento de 
assistência técnica.

Or. en

Alteração 163

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se aplicável, o relatório de avaliação 
intercalar deve ser acompanhado de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 164

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O relatório de avaliação deve ser 
apresentado ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões.
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Or. en

Alteração 165

Proposta de regulamento
Capítulo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO V-A
EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO
Artigo 36.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 o artigo 7.°-J, n.º 1, o 
artigo 12.°, n.º 1, e o artigo 23.°, n.º 5, 
será conferido à Comissão até 31 de 
dezembro de 2028.
3. A delegação de poderes referida 
nos artigos 7.º-J, n.º 1, no artigo 12.º, n.º 
1, e no artigo 23.º, n.º 5, pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados na 
referida decisão. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta a validade dos 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 
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ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Um ato delegado adotado nos 
termos do artigo 7.º-J, n.º 1, do artigo 12.º, 
n.º 1, e do artigo 23.º, n.º 5, só entra em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de três meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 
se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de 
que não têm objeções a formular. O 
referido prazo é prorrogável por três 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 166

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A dotação financeira do programa 
referida no artigo 7.º, n.º 2, alínea b) e 
alínea c), subalínea ii). também pode 
cobrir despesas de assistência técnica e 
administrativa, incluindo as atividades de 
acompanhamento, comunicação e 
avaliação exigidas por força do 
Regulamento (UE) 2017/825 e não 
concluídas até 31 de dezembro de 2020.

2. A dotação financeira do 
instrumento de assistência técnica referida 
no artigo 7.º, n.º 2, também pode cobrir 
despesas de assistência técnica e 
administrativa, incluindo as atividades de 
acompanhamento, comunicação e 
avaliação exigidas por força do 
Regulamento (UE) 2017/825 e não 
concluídas até 31 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 167

Proposta de regulamento
Anexo -1 (novo)

Texto da Comissão
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Alteração

ANEXO -I (novo)
Metodologia para o cálculo da contribuição financeira máxima por Estado-Membro ao 
abrigo do instrumento orçamental de convergência e competitividade
O presente anexo estabelece a metodologia de cálculo da contribuição financeira máxima 
disponível para cada Estado-Membro ao abrigo do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade, conforme referido no artigo 7.º-E. Esta metodologia 
assegura um nível mínimo de contribuição para cada Estado-Membro.
A contribuição financeira máxima de um Estado-Membro ao abrigo do instrumento 
orçamental ( ) de convergência e competitividade é definida da seguinte forma: 𝑰𝑶𝑪𝒊

=𝑰𝑶𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑨𝑭
𝟐 )

na qual:
AF (Apoio Financeiro) é o enquadramento financeiro disponível ao abrigo do 
instrumento orçamental de convergência e competitividade, conforme referido no artigo 
7.º, n.º 2; e

 é a chave de repartição do Estado-Membro i, definida como:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑷𝑰𝑩 𝑷𝑪
𝒎é𝒅𝒊𝒐

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑷𝑰𝑩 𝑷𝑪
𝒎é𝒅𝒊𝒐

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Com:
 é a chave de repartição do país i,𝜶𝒊

 é o produto interno bruto per capita do país i em 2018,𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪
𝒊

 é o produto interno bruto médio ponderado per capita dos Estados-Membros da 𝑷𝑰𝑩 𝑷𝑪
𝒎é𝒅𝒊𝒐

AE-19 em 2018,
 é a população total do país i em 2018,𝒑𝒐𝒑𝒊

 é a população total dos Estados-Membros da AE-19 em 2018𝒑𝒐𝒑𝑨𝑬

A aplicação desta metodologia resultará nas seguintes quotas e montantes para a 
contribuição financeira máxima por Estado-Membro ao abrigo do instrumento 
orçamental de convergência e competitividade, que estarão disponíveis para cada 
Estado-Membro em cada fase e cada convite do processo de repartição descrito no artigo 
7.º-F:
[montantes a inserir posteriormente]
Chave de repartição para o cálculo do apoio máximo (% do total)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62
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IE 0,67

EL 5,69

ES 16,52

FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LV 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

Total 100,00

Anexo: ajuste proporcional da contribuição financeira (artigo 7.º-F)
O presente anexo estabelece o método de determinação da contribuição financeira 
atribuída aos Estados-Membros caso o montante remanescente disponibilizado no âmbito 
do processo de atribuição, ao abrigo de um convite organizado após o termo do segundo 
período de 24 meses, não seja suficiente para cobrir as contribuições financeiras 
destinadas aos Estados-Membros que tenham apresentado uma proposta selecionada no 
âmbito de um convite (ao abrigo do instrumento orçamental  de convergência e 
competitividade).
Nesse caso, a contribuição financeira atribuída ao Estado-Membro i é calculada do 
seguinte modo:

𝑪𝑭𝒊 × 𝜸

Na qual:
CFi é a contribuição financeira atribuída ao Estado-Membro i, determinada com base nos 
critérios estipulados no artigo 7.º-I, e

 é o fator de ajustamento, definido como:𝜸

𝜸 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒏𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝒅𝒐𝒕𝒂çã𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒓𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏í𝒗𝒆𝒍 

∑
𝒊
𝑪𝑭𝒊

em que i se refere a todos os Estados-Membros que apresentaram uma proposta no âmbito 
do convite.
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Or. en

Alteração 168

Proposta de regulamento
Anexo I – título

Texto da Comissão Alteração

Cálculo da contribuição financeira máxima 
por Estado-Membro

Cálculo da contribuição financeira máxima 
por Estado-Membro no âmbito do 
instrumento de convergência e reforma

Or. en

Alteração 169

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente anexo estabelece a metodologia 
para o cálculo da contribuição financeira 
máxima disponível para cada 
Estado-Membro ao abrigo do instrumento 
de apoio financeiro, conforme referido no 
artigo 9.º, e a contribuição financeira 
máxima disponível para cada 
Estado-Membro ao abrigo do componente 
de apoio financeiro do mecanismo de 
convergência, conforme referido no artigo 
26.º.

O presente anexo estabelece a metodologia 
de cálculo da contribuição financeira 
máxima disponível para cada 
Estado-Membro ao abrigo do instrumento 
de convergência e reforma, conforme 
referido no artigo 9.º.

Or. en

Alteração 170

Proposta de regulamento
Anexo I –  título 1

Texto da Comissão Alteração
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Instrumento de execução das reformas Instrumento de convergência e reforma

Or. en

Alteração 171

Proposta de regulamento
Anexo I – título 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira máxima de um 
Estado-Membro ao abrigo do instrumento 
de execução das reformas é definida da 
seguinte forma:

A contribuição financeira máxima de um 
Estado-Membro ( ) ao abrigo do 𝑪𝑭𝑴𝒊
instrumento de convergência e reforma é 
definida da seguinte forma:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑪𝑭𝑴𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝐴𝐹
𝟑

na qual: na qual:

FS (apoio financeiro) é a dotação 
financeira disponível ao abrigo do 
instrumento de execução das reformas 
conforme referido no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea a); e

AF (Apoio Financeiro) é o enquadramento 
financeiro disponível ao abrigo do 
instrumento de convergência e reforma, 
conforme referido no artigo 7.º, n.º 2, 
alínea a); e

a tabela de repartição do Estado-Membro i, 
αi, é definida como:

a tabela de repartição do Estado-Membro i, 
αi, é definida como:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑷𝑰𝑩 𝑷𝑪
𝑵𝑨𝑬𝒎é𝒅𝒊𝒐

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑨𝑬

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑷𝑰𝑩 𝑷𝑪
𝑵𝑨𝑬𝒎é𝒅𝒊𝒐

𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑨𝑬

Com:
 é a chave de repartição do país i,𝜶𝒊

é o produto interno bruto per 𝑷𝑰𝑩𝑷𝑪
𝒊

capita do país i em 2018,
 é o produto interno bruto 𝑷𝑰𝑩 𝑷𝑪

𝑵𝑨𝑬𝒎é𝒅𝒊𝒐
médio ponderado per capita em 2018 dos 
Estados-Membros elegíveis não 
pertencentes à área do euro,

 é a população total do país i,𝑝𝑜𝑝𝑖  é a população total do país i em 2018,𝑝𝑜𝑝𝑖

 é a população total de todos os 27 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
Estados-Membros da UE.

 é a população total em 2018 dos 𝑝𝑜𝑝𝑈𝐸
Estados-Membros elegíveis não 
pertencentes à área do euro.
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Or. en

Alteração 172

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A aplicação desta fórmula resulta na 
seguinte quota e montante para a 
contribuição financeira máxima no âmbito 
do instrumento de execução das reformas, 
que estará disponível para cada 
Estado-Membro em cada fase e para a 
chamada do processo de atribuição descrito 
no artigo 10.º:

A aplicação desta fórmula resulta na 
seguinte quota e montante para a 
contribuição financeira máxima no âmbito 
do instrumento de convergência e 
reforma, que estará disponível para cada 
Estado-Membro em cada fase e para a 
chamada do processo de atribuição descrito 
no artigo 10.º:

Or. en

Alteração 173

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 3 –  quadro -1 (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Quadro -1 (novo)
Chave de repartição para o cálculo do apoio máximo (% do total)

BG 11,72
CZ 7,07
DK 1,47
HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
SE 2,89
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Total 100,00
[Montantes a inserir posteriormente]

Or. en

Alteração 174

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 3 –  quadro 1 

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 175

Proposta de regulamento
Anexo I – título 2

Texto da Comissão Alteração

Componente de apoio financeiro ao 
abrigo do mecanismo de convergência

Suprimido

Or. en

Alteração 176

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 177
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Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Este anexo estabelece o método de 
determinação da contribuição financeira 
atribuída aos Estados-Membros caso o 
montante remanescente da dotação global, 
disponível ao abrigo de um convite 
organizado após o termo dos primeiros 
vinte meses, não seja suficiente para cobrir 
as contribuições financeiras para os 
Estados-Membros que apresentaram uma 
proposta no âmbito de uma chamada (seja 
no âmbito do instrumento de execução das 
reformas ou no âmbito da componente de 
apoio financeiro do mecanismo de 
convergência).

Este anexo estabelece o método de 
determinação da contribuição financeira 
atribuída aos Estados-Membros caso o 
montante remanescente do enquadramento 
financeiro global, disponível ao abrigo de 
um convite organizado após o termo do 
segundo período de 36 meses, não seja 
suficiente para cobrir as contribuições 
financeiras para os Estados-Membros que 
apresentaram uma proposta no âmbito de 
uma chamada no âmbito do instrumento de 
convergência e reforma.

Or. en

Alteração 178

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 6 –  subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒖 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒖(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒖 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐶𝐹𝐼𝑖 = 𝑪𝑭𝑴𝒊 

Or. en

Alteração 179

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 7 –  travessão 1

Texto da Comissão Alteração

quando a proposta de reforma (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
do Estado-Membro ao abrigo do 
instrumento de execução das reformas for 
avaliada como cumprindo plenamente os 

 quando a proposta de reforma do 𝑪𝑭𝑴𝒊
Estado-Membro ao abrigo do instrumento 
de convergência e reforma for avaliada 
como cumprindo plenamente os critérios 
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critérios estabelecidos no artigo 11.º, n.º 7, 
beneficiando, por conseguinte, da 
contribuição financeira máxima; 

estabelecidos no artigo 11.º-A, n.º 3, 
beneficiando, por conseguinte, da 
contribuição financeira máxima;

Or. en

Alteração 180

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 7 –  travessão 2

Texto da Comissão Alteração

 quando a proposta de reforma do 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
Estado-Membro ao abrigo do instrumento 
de execução das reformas for avaliada 
como cumprindo plenamente os critérios 
estabelecidos no artigo 11.º, n.º 7, 
beneficiando, por conseguinte, da 
contribuição financeira máxima;

Suprimido

Or. en

Alteração 181

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 7 –  travessão 3

Texto da Comissão Alteração

 quando a proposta de reforma (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
do Estado-Membro no âmbito da 
componente de apoio financeiro do 
mecanismo de convergência for avaliada 
como cumprindo plenamente os critérios 
estabelecidos no artigo 11.º, n.º 7, e no 
artigo 27.º, n.º 3, beneficiando, por 
conseguinte, da contribuição financeira 
máxima; ou

Suprimido

Or. en
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Alteração 182

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 7 –  travessão 4

Texto da Comissão Alteração

 quando a proposta de reforma do 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
Estado-Membro no âmbito da 
componente de apoio financeiro do 
mecanismo de convergência for avaliada 
como cumprindo satisfatoriamente os 
critérios estabelecidos no artigo 11.º, n.º 7, 
e no artigo 27.º, n.º 3, beneficiando, deste 
modo, de metade da contribuição 
financeira máxima.

Suprimido

Or. en

Alteração 183

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo destas diretrizes de avaliação é 
funcionar em conjunto com o presente 
Regulamento, como para a Comissão 
avaliar - de forma transparente e equitativa 
- as propostas de compromissos de reforma 
apresentadas pelos Estados-Membros e 
determinar a contribuição financeira em 
conformidade com os objetivos e com 
quaisquer outros requisitos relevantes 
estabelecidos neste Regulamento, aquando 
da aplicação do instrumento de execução 
das reformas e da componente de apoio 
financeiro do instrumento de 
convergência. Estas diretrizes representam, 
nomeadamente, a base para a aplicação dos 
critérios de avaliação e a determinação da 
contribuição financeira referida, 
respetivamente, no artigo 11.º, n.º 7, no 
artigo 12.º, n.º 2 e no artigo 28.º.

O objetivo destas diretrizes de avaliação é 
funcionar em conjunto com o presente 
Regulamento, como para a Comissão 
avaliar - de forma transparente e equitativa 
- as propostas de pacotes de reforma e 
investimento apresentadas pelos 
Estados-Membros ao abrigo do 
instrumento orçamental para a 
convergência e a competitividade, e de 
compromissos de reforma apresentadas 
pelos Estados-Membros no âmbito do 
instrumento de convergência e reforma, e 
determinar a contribuição financeira em 
conformidade com os objetivos e com 
quaisquer outros requisitos relevantes 
estabelecidos neste Regulamento. Estas 
diretrizes representam, nomeadamente, a 
base para a aplicação dos critérios de 
avaliação e a determinação da contribuição 
financeira referida, respetivamente, no 
artigo 7.º-I, n.º 3, no artigo 7.º-J, n.º 2, no 
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artigo 11.º-A, n.º 3, e no artigo 12.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 184

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 –  parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As diretrizes não são, por conseguinte, 
aplicáveis ao instrumento de assistência 
técnica nem à componente de apoio 
técnico do mecanismo de convergência. 
Assim, não se aplicam à avaliação dos 
pedidos de assistência técnica referidos 
nos artigos 19.º e 31.º

Suprimido

Or. en

Alteração 185

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 –  parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dar orientações suplementares 
sobre o processo de avaliação das 
propostas de compromissos de reforma 
apresentadas pelos Estados-Membros;

a) Dar orientações suplementares 
sobre o processo de avaliação das 
propostas de pacotes e compromissos de 
reforma apresentadas pelos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 186

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 –  parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
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c) Definir a relação entre a avaliação a 
ser feita pela Comissão no âmbito dos 
critérios de avaliação e a determinação da 
contribuição financeira a ser determinada 
na decisão da Comissão em relação aos 
compromissos de reforma selecionados.

c) Definir a relação entre a avaliação a 
ser feita pela Comissão no âmbito dos 
critérios de avaliação e a determinação da 
contribuição financeira a ser determinada 
na decisão da Comissão em relação aos 
pacotes e compromissos de reforma 
selecionados.

Or. en

Alteração 187

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 –  parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As diretrizes são um instrumento que 
facilita a avaliação pela Comissão das 
propostas de compromissos de reforma 
conforme apresentadas pelos 
Estados-Membros e que garante que o 
instrumento de execução das reformas e o 
componente de apoio financeiro do 
mecanismo de convergência oferecem 
incentivos financeiros à execução das 
reformas que são relevantes e apresentam 
um valor acrescentado elevado, garantindo 
simultaneamente a igualdade de tratamento 
entre os Estados-Membros.

As diretrizes são um instrumento que 
facilita a avaliação pela Comissão das 
propostas de compromissos de reformas 
conforme apresentadas pelos 
Estados-Membros e que garante que o 
instrumento orçamental de convergência 
e competitividade e o instrumento de 
convergência e reforma oferecem 
incentivos financeiros à execução das 
reformas que são relevantes e apresentam 
um valor acrescentado elevado, garantindo 
simultaneamente a igualdade de tratamento 
entre os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 188

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 11.º, um 
Estado-Membro que deseje receber apoio 
ao abrigo do instrumento de execução das 
reformas deve apresentar uma proposta de 
compromissos de reforma à Comissão. A 

Nos termos do artigo 7.º-H, um 
Estado-Membro que deseje receber apoio 
ao abrigo do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade deve 
apresentar uma proposta coerente de 
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proposta deve ser devidamente justificada e 
fundamentada e incluir todos os elementos 
referidos no artigo 11.º, n.º 3. Para efeitos 
da elaboração de propostas de elevada 
qualidade para os compromissos de 
reforma, a Comissão pode organizar 
aconselhamento de pares, para permitir que 
o Estado-Membro em causa beneficie da 
experiência de outros Estados-Membros, 
antes da apresentação da proposta.

reformas e investimento elegíveis à 
Comissão. Nos termos do artigo 11.º, um 
Estado-Membro que deseje receber apoio 
ao abrigo do instrumento de convergência 
e reforma deve apresentar uma proposta de 
compromissos de reforma à Comissão. A 
proposta deve ser devidamente justificada e 
fundamentada e incluir todos os elementos 
referidos nos artigos 7.º-H e 11.º, 
respetivamente. Para efeitos da elaboração 
de propostas de elevada qualidade para os 
compromissos de reforma, a Comissão 
pode organizar aconselhamento de pares, 
para permitir que o Estado-Membro em 
causa beneficie da experiência de outros 
Estados-Membros, antes da apresentação 
da proposta.

Or. en

Alteração 189

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 –  parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O processo de avaliação é realizado pela 
Comissão em estreita cooperação com o 
Estado-Membro em causa. A Comissão 
pode apresentar observações ou solicitar 
informações adicionais. O Estado-Membro 
em causa deve fornecer as informações 
adicionais solicitadas e, se necessário, pode 
rever a proposta antes da sua apresentação 
oficial. A Comissão deve tomar em 
consideração a justificação e os elementos 
fornecidos pelo Estado-Membro em causa 
e quaisquer outras informações relevantes.

A Comissão realiza o processo de 
avaliação em estreita cooperação com o 
Estado-Membro em causa. A Comissão 
pode apresentar observações ou solicitar 
informações adicionais pertinentes. O 
Estado-Membro em causa deve fornecer as 
informações adicionais solicitadas e, se 
necessário, pode rever a proposta antes da 
sua apresentação oficial. A Comissão deve 
tomar em consideração a justificação e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa e quaisquer outras informações 
relevantes.

Or. en

Alteração 190
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 –  parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 12.º, n.º 1, 
a Comissão procede à avaliação e adota 
uma decisão através de um ato de 
execução no prazo de quatro meses a partir 
da apresentação oficial da proposta de 
compromissos de reforma pelo 
Estado-Membro em causa.

Em conformidade com os artigos 7.º-I e 
11.º-A, a Comissão procede à avaliação e 
adota uma decisão, através de um ato 
delegado nos termos dos artigos 7.º-J e 
12.º, no prazo de quatro meses a partir da 
apresentação oficial da proposta de 
compromissos de reforma pelo 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 191

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 –  parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode ser assistida por peritos 
na avaliação das propostas de 
compromissos de reforma apresentadas 
pelos Estados-Membros.

A Comissão pode ser assistida por peritos 
na avaliação das propostas apresentadas 
pelos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 192

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 –  parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Independentemente da avaliação a 
realizar pela Comissão, o Comité de 
Política Económica, instituído pela 
Decisão 2000/604/CE36  do Conselho, 
pode também emitir o seu parecer sobre 
as propostas de compromissos de reforma 
apresentadas pelos Estados-Membros.

Suprimido
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_________________
36 Decisão do Conselho, de 29 de 
Setembro de 2000, relativa à composição e 
aos estatutos do Comité de Política 
Económica (2000/604 / CE) (JO L 257 de 
11.10.2000, p. 28-31).

Or. en

Alteração 193

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 –  parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A decisão da Comissão deve definir os 
compromissos de reforma a serem 
executados pelo Estado-Membro, incluindo 
as etapas e as metas. Deve estabelecer o 
prazo para a execução dos compromissos 
de reforma, que não poderá ser superior a 
três anos a partir da data de adoção dessa 
decisão. Deve, também, estabelecer as 
disposições pormenorizadas e o calendário 
de apresentação de relatórios pelo 
Estado-Membro em causa no âmbito do 
processo do Semestre Europeu, bem como 
os indicadores relevantes relativos ao 
cumprimento das etapas e metas e a 
modalidade de acesso da Comissão aos 
dados relevantes subjacentes. Por último, 
nos termos do artigo 12.º, n.º 2, a decisão 
da Comissão deve determinar o montante 
da contribuição financeira a atribuir aos 
compromissos de reforma selecionados.

A decisão da Comissão deve definir os 
compromissos de reforma a serem 
executados pelo Estado-Membro, incluindo 
as etapas e as metas. Deve estabelecer os 
períodos desde a adoção da decisão de 
execução, num máximo de quatro anos 
para as reformas e num máximo de sete 
anos para os investimentos dos pacotes, 
bem como o período máximo de sete anos 
a partir da adoção da decisão de execução 
dos compromissos de reforma. Deve, 
também, estabelecer as disposições 
pormenorizadas e o calendário para a 
execução do pacote e apresentação dos 
respetivos relatórios pelo Estado-Membro 
em causa no âmbito do processo do 
Semestre Europeu, bem como os 
indicadores relevantes relativos ao 
cumprimento das etapas e metas e a 
modalidade de acesso da Comissão aos 
dados relevantes subjacentes.

Or. en

Alteração 194

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 11.º, n.º 7, 
a Comissão deve avaliar a natureza e a 
importância da proposta de compromissos 
de reformas e, para esse efeito, deve tomar 
em consideração os seguintes critérios:

Em conformidade com os artigos 7.º-I e 
11.º-A, a Comissão deve avaliar a proposta 
de pacotes e compromissos de reformas e, 
para esse efeito, deve tomar em 
consideração os seguintes quatro critérios: 
a eficácia, a eficiência, a pertinência e a 
coerência.

Or. en

Alteração 195

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se os compromissos de reforma: Suprimido
(1)  Derem resposta efetiva aos 
desafios identificados no contexto do 
Semestre Europeu, nomeadamente:
– nas recomendações especificas por país 
e noutros documentos relevantes do 
Semestre Europeu oficialmente adotados 
pela Comissão; ou
– quando aplicável, no procedimento 
relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos;
(2) Representarem um pacote 
abrangente de reformas;
(3)  Reforçarem previsivelmente a 
resiliência e o desempenho da economia 
do Estado-Membro em causa;
(4)  Tiverem, através da sua execução, 
um impacto duradouro, se for caso disso, 
reforçando a capacidade institucional e 
administrativa do Estado-Membro em 
causa;
e

Or. en
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Alteração 196

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se as disposições internas 
propostas pelos Estados-Membros em 
causa garantirem uma execução eficaz 
dos compromissos de reforma durante um 
período máximo de três anos, incluindo os 
marcos e metas propostos, e os 
indicadores relacionados.

Suprimido

Or. en

Alteração 197

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em resultado do processo de avaliação, a 
Comissão deve atribuir as notações às 
propostas de compromissos de reformas 
apresentadas pelos Estados-Membros, no 
âmbito de cada um dos critérios de 
avaliação referidos no artigo 11.º, n.º 7, a 
fim de avaliar a natureza e a importância 
das propostas no âmbito do instrumento 
de apoio financeiro e com vista ao 
estabelecimento da dotação financeira nos 
termos do artigo 12.º, n.º 2.

Em resultado do processo de avaliação, a 
Comissão deve atribuir as notações às 
propostas de pacotes ou compromissos de 
reformas apresentadas pelos 
Estados-Membros, no âmbito de cada um 
dos critérios de avaliação referidos nos 
artigos 7.º-I e 11.º-A, a fim de avaliar a 
natureza e a importância das propostas e 
com vista ao estabelecimento da dotação 
financeira nos termos dos artigos 7.º-J e 
12.º.

Or. en

Alteração 198

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 3 – quadro 1 (novo)
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Texto da Comissão

Alteração
Quadro 1 (novo)

Critérios Âmbito de aplicação Classificação
A - Âmbito alargado

B - Âmbito moderado

Eficácia Em termos líquidos, a 
proposta tem um impacto 
positivo e duradouro no 
Estado-Membro em 
causa, tendo em conta as 
medidas de 
acompanhamento;

C - Âmbito reduzido

A proposta tem um 
impacto duradouro em 
termos económicos, 
sociais e,  se for caso 
disso, ambientais no 
Estado-Membro em 
causa;
As disposições propostas 
pelos Estados-Membros 
garantem uma execução 
eficaz da proposta de 
pacote, incluindo as 
metas e os objetivos 
propostos, bem como os 
indicadores conexos;
A proposta é suscetível de 
contribuir eficazmente 
para a convergência e a 
competitividade do 
Estado-Membro no 
período de execução e de 
contribuir para o reforço 
da coesão;

A - Âmbito alargado

B - Âmbito moderado

Eficiência A justificação 
apresentada pelo 
Estado-Membro 
relativamente ao 
montante dos custos 
totais estimados da 
proposta de pacote 
apresentada é razoável e 

C - Âmbito reduzido
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plausível;

Os projetos de reforma e 
de investimento, a 
respetiva reforma e o 
respetivo período de 
investimento e a análise 
de custo-benefício 
pormenorizada são 
razoáveis e plausíveis;

A - Âmbito alargado

B - Âmbito moderado

Coerência A proposta é coerente nos 
domínios de intervenção 
em que as medidas serão 
aplicadas; C - Âmbito reduzido

A proposta está em 
conformidade com os 
compromissos da UE e 
dos Estados-Membros;

A - Âmbito alargado 

B - Âmbito moderado

Pertinência A proposta é compatível 
com as orientações 
estratégicas definidas no 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 
5-B, e está em 
consonância com os 
desafios e prioridades 
estruturais identificadas 
no contexto do Semestre 
Europeu, ou no contexto 
de um programa de 
ajustamento 
macroeconómico, e com 
outras ações relevantes 
relacionadas com a 
aplicação do direito da 
União; 

C - Âmbito reduzido

Apenas para o 
instrumento de 
convergência e reforma – 
a proposta contribui para 
a preparação da adesão 
do Estado-Membro em 
causa à adoção do euro;

Or. en
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Alteração 199

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 3 – subponto 3.1

Texto da Comissão Alteração

3.1 Espera-se que os compromissos 
em matéria de reformas respondam 
efetivamente aos desafios identificados no 
contexto do Semestre Europeu

Suprimido

A Comissão deve tomar em consideração 
os seguintes elementos para a avaliação 
ao abrigo deste critério:
Âmbito de aplicação
– a proposta de compromissos de reforma 
visa abordar os desafios identificados nas 
recomendações específicas por país;
ou
– a proposta de compromissos de reforma 
destina-se a responder aos desafios 
identificados noutros documentos 
relevantes do Semestre Europeu adotados 
oficialmente pela Comissão;
ou
– a proposta de compromissos de reforma 
visa abordar os desafios identificados no 
procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos;
e
– espera-se que as reformas previstas na 
proposta de compromissos de reforma 
respondam eficazmente aos desafios 
identificados, na medida em que, após a 
conclusão da(s) proposta(s) de reforma, 
esses desafios deverão ser considerados 
resolvidos no contexto do processo do 
Semestre Europeu.
Classificação
A – Âmbito alargado e com elevada 
eficácia
B – Âmbito moderado e com média 
eficácia
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C – Âmbito reduzido e com pouca eficácia

Or. en

Alteração 200

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 3 – subponto 3.2

Texto da Comissão Alteração

3.2 Compromissos de reforma que 
representam um pacote abrangente de 
reformas

Suprimido

A Comissão deve tomar em consideração 
os seguintes elementos para a avaliação 
ao abrigo deste critério:
Âmbito de aplicação
– a proposta de compromissos de 
reformas visa abordar vários desafios 
relevantes interrelacionados para o 
Estado-Membro;
e
– a proposta de compromissos de 
reformas visa abordar desafios cruciais 
para o funcionamento da economia do 
Estado-Membro.
Classificação
A - Cobertura e relevância elevadas: 
compromissos de reformas que visam 
abordar vários desafios suscitados nas 
recomendações específicas por país ou no 
procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos;
B - Cobertura ou relevância moderada 
das reformas: a proposta de 
compromissos de reforma destina-se a 
responder aos desafios identificados 
noutros documentos relevantes do 
Semestre Europeu adotados oficialmente 
pela Comissão;
B - Fraca cobertura ou relevância das 
reformas: nenhum dos acima referidos.
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Or. en

Alteração 201

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 3 – subponto 3.3

Texto da Comissão Alteração

3.3 Espera-se que os compromissos de 
reformas reforcem o desempenho e a 
resiliência da economia do 
Estado-Membro em causa

Suprimido

A Comissão deve tomar em consideração 
os seguintes elementos para a avaliação 
ao abrigo deste critério:
Âmbito de aplicação
– a proposta de compromissos de 
reformas visa melhorar estruturalmente o 
desempenho da economia do 
Estado-Membro;
e
– a proposta de compromissos de 
reformas visa reduzir a vulnerabilidade da 
economia do Estado-Membro a choques;
ou
– a proposta de compromissos de 
reformas destina-se a aumentar a 
capacidade das estruturas económicas 
e/ou sociais dos Estados-Membros para se 
adaptarem e resistirem a choques.
Classificação
A - Elevado impacto esperado no 
desempenho e na resiliência
B - Moderado impacto esperado no 
desempenho e na resiliência
C - Fraco impacto esperado no 
desempenho e na resiliência

Or. en



PE648.526v01-00 130/143 PR\1201180PT.docx

PT

Alteração 202

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 3 – subponto 3.4

Texto da Comissão Alteração

3.4 Espera-se que a execução de 
reformas tenha um impacto duradouro, 
quando relevante, através do reforço da 
capacidade institucional e administrativa

Suprimido

A Comissão deve tomar em consideração 
os seguintes elementos para a avaliação 
ao abrigo deste critério:
Âmbito de aplicação
– espera-se que a execução das reformas 
propostas traga uma mudança estrutural 
na administração ou nas instituições 
relevantes;
ou
– espera-se que a execução das reformas 
propostas traga uma mudança estrutural 
nas políticas relevantes;
e
– o reforço da capacidade administrativa 
pode garantir um impacto duradouro.
Classificação
A - Âmbito alargado
B - Âmbito moderado
C - Âmbito reduzido

Or. en

Alteração 203

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 –  parágrafo 3 – subponto 3.5

Texto da Comissão Alteração

3.5 Disposições internas propostas 
pelos Estados-Membros em causa devem 

Suprimido
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garantir a aplicação eficaz dos 
compromissos de reformas num período 
máximo de três anos, incluindo os marcos 
e metas propostos, e os indicadores 
relacionados
A Comissão deve tomar em consideração 
os seguintes elementos para a avaliação 
ao abrigo deste critério:
Âmbito de aplicação
– uma estrutura está incumbida no 
Estado-Membro de: (i) a execução dos 
compromissos de reformas; (ii) o 
acompanhamento do progresso dos 
marcos e metas; e (iii) a prestação de 
contas;
e
– os marcos e metas propostos são claros 
e realistas; e os indicadores propostos são 
relevantes, aceitáveis e robustos;
e
– as disposições internas globais, 
propostas pelos Estados-Membros em 
termos de organização (incluindo 
disposições para assegurar uma afetação 
suficiente de pessoal) da execução dos 
compromissos de reformas, são credíveis.
Classificação
A - Disposições internas adequadas para 
uma execução eficaz
B - Disposições internas mínimas para 
uma execução eficaz
C - Disposições internas insuficientes 
para uma execução eficaz

Or. en

Alteração 204

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Determinação da contribuição financeira 
no âmbito do instrumento de execução 
das reformas

Determinação da contribuição financeira

Or. en

Alteração 205

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 12.º, n.º 2, 
a Comissão deve determinar a contribuição 
financeira, tendo em consideração a 
natureza e a importância das reformas 
propostas pelo Estado-Membro em causa, 
avaliadas com base nos critérios 
estabelecidos no artigo 11.º, n.º 7. Para 
esse objetivo, deve aplicar os seguintes 
critérios:

A Comissão deve determinar a 
contribuição financeira em conformidade 
com os artigos 7.º-J e 12.º.

Or. en

Alteração 206

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sempre que a proposta de 
compromissos de reformas apresentada 
pelo Estado-Membro em causa respeite 
plenamente os critérios estabelecidos no 
artigo 11.º, n.º 7, os compromissos de 
reformas devem ser considerados 
«importantes» e o montante total da 
contribuição financeira máxima referida 
no artigo 9.º deve ser atribuído ao 
Estado-Membro em causa;

Suprimido
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Or. en

Alteração 207

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que a proposta de 
compromissos de reformas apresentada 
pelo Estado-Membro em causa respeite 
satisfatoriamente os critérios 
estabelecidos no artigo 11.º, n.º 7, os 
compromissos de reformas devem ser 
considerados «significativos» e o 
montante correspondente a metade da 
contribuição financeira máxima referida 
no artigo 9.º deve ser atribuído ao 
Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 208

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Sempre que a proposta de 
compromissos de reformas apresentada 
pelo Estado-Membro em causa não 
respeite os critérios estabelecidos no 
artigo 11.º, n.º 7, não deve ser atribuída 
qualquer contribuição financeira ao 
Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 209

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Em resultado do processo de avaliação, e 
tendo em consideração as classificações, a 
Comissão deve atribuir a contribuição 
financeira aos Estados-Membros da 
seguinte forma:

Em resultado do processo de avaliação em 
conformidade com os artigo 7.º-I e 11.º-A, 
e tendo em consideração as classificações, 
a Comissão deve atribuir a contribuição 
financeira aos Estados-Membros da 
seguinte forma:

Or. en

Alteração 210

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Compromissos de reforma abrangentes (a 
proposta cumpre plenamente os critérios 
de avaliação)

Pacotes ou compromissos de reforma que 
cumpram os critérios de avaliação

Or. en

Alteração 211

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subparágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- mais B’s do que A’s e nenhum C, 
ou

Or. en

Alteração 212

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subparágrafo 1 – travessão 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

- tudo B's,

Or. en

Alteração 213

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subparágrafo 1 –  subparágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

a contribuição financeira máxima deve ser 
atribuída à proposta de reformas.

a contribuição financeira deve ser atribuída 
ao abrigo do instrumento orçamental de 
convergência e competitividade do 
seguinte modo: 

Or. en

Alteração 214

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subparágrafo 1 – subparágrafo 1 – alínea a-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sempre que a proposta do 
montante dos custos totais estimados da 
proposta de pacote, menos o 
cofinanciamento nacional, seja igual ou 
superior à contribuição financeira 
máxima para o Estado-Membro em causa 
referida no artigo 7.º-E, mais, quando 
aplicável, a contribuição complementar 
máxima referida no artigo 7.º-F, a 
contribuição financeira atribuída ao 
Estado-Membro em causa é igual ao 
montante total da contribuição financeira 
máxima referida no artigo 7.º-E, mais, 
quando aplicável, a contribuição 
financeira complementar máxima 
referida no artigo 7.º-F;
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Or. en

Alteração 215

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subparágrafo 1 – subparágrafo 1 – alínea b (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que o montante dos custos 
totais estimados do pacote, menos o 
cofinanciamento nacional, seja inferior à 
contribuição financeira máxima para o 
Estado-Membro em causa referida no 
artigo 7.º-E, mais, quando aplicável, a 
contribuição  complementar máxima 
referida no artigo 7.º-F, a contribuição 
financeira atribuída ao Estado-Membro é 
igual ao montante dos custos totais 
estimados da proposta de pacote, menos o 
cofinanciamento nacional;

Or. en

Alteração 216

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subparágrafo 1 – subparágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a contribuição financeira deve ser 
atribuída ao abrigo do instrumento 
orçamental de convergência e 
competitividade do seguinte modo:
(a) sempre que o montante dos custos 
totais estimados da proposta de 
compromissos de reforma seja igual ou 
superior à contribuição financeira 
máxima para o Estado-Membro em causa 
referida no artigo 9.º, a contribuição 
financeira atribuída ao Estado-Membro 
em causa é igual ao montante total da 
contribuição financeira máxima referida 
no artigo 9.º;
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(b) sempre que o montante dos custos 
totais estimados da proposta de 
compromissos de reforma seja inferior à 
contribuição financeira máxima para o 
Estado-Membro em causa referida no 
artigo 9.º, a contribuição financeira 
atribuída ao Estado-Membro em causa é 
igual ao montante total da contribuição 
financeira máxima da proposta de 
compromissos de reforma;

Or. en

Alteração 217

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subtítulo 2

Texto da Comissão Alteração

Compromissos de reforma significativos 
(a proposta cumpre satisfatoriamente os 
critérios de avaliação)

Suprimido

Or. en

Alteração 218

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a avaliação final incluir classificações 
com:

Suprimido

– mais B’s do que A’s e nenhum C, ou
– tudo B's,
metade da contribuição financeira 
máxima deve ser atribuída à proposta de 
reformas.

Or. en
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Alteração 219

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subtítulo 3

Texto da Comissão Alteração

Compromissos de reforma insuficientes (a 
proposta não cumpre satisfatoriamente os 
critérios de avaliação)

Pacotes ou compromissos de reforma que 
não cumpram os critérios de avaliação

Or. en

Alteração 220

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4 –  parágrafo 2 – subparágrafo 3 – subparágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

não deve ser atribuída qualquer 
contribuição financeira à proposta de 
reformas.

não deve ser atribuída qualquer 
contribuição financeira ao pacote ou à 
proposta de reformas.

Or. en

Alteração 221

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 222

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração



PR\1201180PT.docx 139/143 PE648.526v01-00

PT

Instrumento orçamental de convergência 
e competitividade

Or. en

Alteração 223

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores de produção:
(a) Número de propostas aprovadas 
para pacotes de reforma e investimento;
(b) Contribuição financeira geral 
atribuída à proposta de pacotes de 
reforma e investimento;

Or. en

Alteração 224

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicadores de resultados:
(c) Número de propostas executadas 
para pacotes de reforma e investimento;

Or. en

Alteração 225

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Instrumento de execução das reformas Instrumento de convergência e reforma
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Or. en

Alteração 226

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Mecanismo de convergência Suprimido
– Para a componente de apoio financeiro, 
os mesmos indicadores referidos nas 
alíneas a) a c);
– Para a componente de assistência 
técnica os mesmos indicadores referidos 
nas alíneas d) a g).

Or. en

Alteração 227

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 6 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Os objetivos estabelecidos na 
proposta de pacotes de reforma e 
investimento que foram alcançados 
graças, nomeadamente, ao apoio 
financeiro recebido ao abrigo dos 
instrumentos do programa;

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As reformas estruturais e os investimentos são essenciais para modernizar a economia da 
União Europeia, melhorar a sua capacidade de adaptação aos desafios e acelerar a sua 
competitividade. A competitividade e a prosperidade devem ser uma prioridade em conjunto 
com o bem-estar dos cidadãos. Neste sentido, o investimento e as reformas estruturais 
desempenham um papel importante, pois aceleram o processo de convergência social e 
económica ascendente entre os Estados-Membros, tanto dentro como fora da área do euro, 
além de reforçarem a resiliência das suas economias. A execução eficaz das reformas 
estruturais é necessária para reforçar a coesão, aumentar a produtividade, criar empregos, 
incentivar o investimento e garantir um crescimento sustentável. No entanto, a atual execução 
das reformas estruturais pelos Estados-Membros não é homogénea em todo o continente. 
Devem ser reforçados e mais incentivados os esforços nacionais para realizar reformas e, 
nesse sentido, os correlatores congratulam-se com a proposta da Comissão de um 
Regulamento que estabelece o Programa de Apoio às Reformas (2018/0213(COD)), que 
ajudará os Estados-Membros a aplicar as recomendações específicas por país identificadas no 
Semestre Europeu.

Tal como apresentado na proposta da Comissão, o Programa de Apoio às Reformas (RSP - 
Reform Support Programme) pós-2020 é composto por três instrumentos:

1) o Instrumento de Execução das Reformas

2) o Mecanismo de Convergência e

3) o Instrumento de Assistência Técnica, que tem por base o atual Programa de Apoio às 
Reformas Estruturais (PARE)

No entanto, os correlatores prepararam o projeto de relatório tendo em conta a proposta 
original da Comissão e os trabalhos em curso no Conselho, bem como os desafios que exigem 
instrumentos que deem resposta às necessidades mais específicas dos Estados-Membros. Por 
conseguinte, os correlatores pretendem transformar o Programa de Apoio às Reformas num 
Programa de Apoio às Reformas e ao Investimento, composto por 3 instrumentos:

1) Instrumento Orçamental de Convergência e Competitividade (IOCC)

2) Instrumento de Convergência e Reforma (ICR)

3) Instrumento de Assistência Técnica (IAT)

Em conformidade com a nova arquitetura, a dotação financeira do programa (25 mil milhões 
de euros) foi também transformada e a nova dotação consiste em:

● OICC - 16,8 mil milhões de euros

● ICR - 7,2 mil milhões de euros

● IAT - 1,0 mil milhões de euros

Além disso, o colapso provocado pela COVID-19 requer uma atualização dos dossiês 
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legislativos em fase de negociação. Os correlatores consideram que, se o investimento e a 
execução das reformas estruturais forem estimulados e incentivados, a recuperação económica 
da União após o vírus será colocada numa trajetória sólida e sustentável. 

Entendem que, ao contribuir para atenuar os inevitáveis compromissos, o programa poderia 
contribuir para aumentar a resiliência dos nossos sistemas sociais, económicos e de saúde.

Instrumento Orçamental de Convergência e Competitividade

No OICC, os Estados-Membros elaboram pacotes de reformas e de investimento que refletem 
as orientações estratégicas adotadas pelo Conselho Europeu com base na proposta da 
Comissão e após o Parlamento Europeu debater as prioridades de reforma e de investimento 
da área do euro. Os respetivos pacotes devem ser coerentes com as prioridades europeias, os 
desafios estruturais e as prioridades identificadas no Semestre Europeu, bem como com as 
ações relacionadas com a aplicação do direito da União.

Os Estados-Membros elegíveis são os Estados-Membros da área do euro e, a título voluntário, 
os Estados-Membros que participam no MTC II com vista à sua futura adoção do euro.

Essa contribuição financeira máxima deverá ser calculada com base na população de cada 
Estado-Membro e na razão inversa do PIB per capita de cada Estado-Membro.

Os correlatores sugerem que 20 % da dotação global do OICC seja atribuída numa base 
flexível para responder a circunstâncias excecionais, tais como situações de emergência ou 
uma recessão económica grave.

Os correlatores propõem que se reestruture a avaliação pela Comissão do pacote com base em 
critérios claros: eficácia, eficiência, coerência e relevância. Tais critérios tomam de uma 
melhor forma em conta o impacto a longo prazo (em termos líquidos) das reformas e dos 
investimentos propostos e as medidas de acompanhamento pertinentes para atenuar impactos 
negativos.

O pacote deve cumprir os critérios de avaliação para receber uma contribuição financeira e o 
montante será determinado em função do custo do pacote, mas respeitando o limite da 
contribuição financeira máxima que o Estado-Membro pode receber. A contribuição 
financeira inclui igualmente uma taxa de cofinanciamento de 25 % (que será reduzida para 
metade se o Estado-Membro estiver a sofrer uma recessão económica grave).

Os investimentos devem ser concluídos no prazo de 7 anos e as reformas no prazo de 4 anos a 
contar da data de adoção da decisão. Os pagamentos são efetuados em prestações quando 
tiverem sido cumpridos os objetivos intermédios e as metas acordadas para a execução do 
pacote.

Instrumento de Convergência e Reforma

O ICR incentiva as reformas para enfrentar desafios e prioridades identificadas no contexto do 
Semestre Europeu e com ações relacionadas com a aplicação do direito da União; O 
instrumento incentiva igualmente os Estados-Membros não pertencentes à área do euro a 
prosseguirem o seu caminho para a adoção do euro. Os Estados-Membros que desejem 
participar no programa devem demonstrar passos concretos no sentido da adesão à moeda 
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única.

Para simplificar e normalizar o programa, os correlatores sugerem que o ICR siga uma 
proposta e um processo de avaliação semelhantes aos do IOCC (sem a componente de 
investimento e o requisito de cofinanciamento).

A Comissão deve supervisionar a implementação dos compromissos de reforma assumidos 
pelos Estados-Membros durante um período de 7 anos a contar da data de adoção da decisão.

Instrumento de Assistência Técnica

Os correlatores apreciam o êxito do Programa de Apoio às Reformas Estruturais e desejam 
continuar a promover o seu âmbito de intervenção e a ação prática deste programa através do 
Instrumento de Assistência Técnica no quadro do RISP. Propõem que se alargue o âmbito de 
aplicação do IAT de forma a incluir ações de preparação do pacote no âmbito do IOCC, ou 
para os compromissos de reforma ao abrigo do ICR, bem como as ações relacionadas com a 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais.


