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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 sobre o 
mecanismo de empréstimo do setor público ao abrigo do Mecanismo para uma 
Transição Justa
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2020)0453),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 175.º, terceiro parágrafo, e o artigo 322.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C9-0153/2020),

– 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 ...,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de ...,

– Tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas, de...,

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

– 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 os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da Comissão 
do Desenvolvimento Regional,

– 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 o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comissão adotou uma 
comunicação sobre o Pacto Ecológico 
Europeu em 11 de dezembro de 20193, que 
estabelece o seu roteiro para uma nova 
política de crescimento para a Europa e 
fixa objetivos ambiciosos de luta contra as 
alterações climáticas e de proteção do 
ambiente.  Em consonância com o objetivo 
de alcançar a neutralidade climática na 
União até 2050 de forma eficaz e justa, o 
Pacto Ecológico Europeu anunciou um 
Mecanismo para uma Transição Justa 
destinado a enfrentar os desafios climáticos 
sem deixar ninguém para trás. As regiões e 
as pessoas mais vulneráveis são as mais 
expostas aos efeitos nocivos das alterações 
climáticas e da degradação do ambiente e, 
por outro lado, a gestão da transição requer 
mudanças estruturais significativas.

(1) A Comissão adotou uma 
comunicação sobre o Pacto Ecológico 
Europeu em 11 de dezembro de 20193, que 
estabelece o seu roteiro para uma nova 
política de crescimento para a Europa e 
fixa objetivos ambiciosos de luta contra as 
alterações climáticas e de proteção do 
ambiente. Em consonância com o objetivo 
de alcançar as metas da União para 2030 
em matéria de clima e energia e a 
neutralidade climática na União até 2050 
de forma eficaz e justa, o Pacto Ecológico 
Europeu anunciou um Mecanismo para 
uma Transição Justa destinado a enfrentar 
os desafios climáticos sem deixar ninguém 
para trás. As regiões e as pessoas mais 
vulneráveis são as mais expostas aos 
efeitos nocivos das alterações climáticas e 
da degradação do ambiente e, por outro 
lado, a gestão da transição requer 
mudanças estruturais significativas.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Deve ser previsto o mecanismo de 
empréstimo do setor público 
(«mecanismo»), que constitui o terceiro 
pilar do Mecanismo para uma Transição 
Justa para apoiar as entidades do setor 
público nos seus investimentos. Tais 
investimentos devem satisfazer as 
necessidades de desenvolvimento 
resultantes dos desafios de transição 

(4) Deve ser previsto o mecanismo de 
empréstimo do setor público 
(«mecanismo»), que constitui o terceiro 
pilar do Mecanismo para uma Transição 
Justa para apoiar as entidades do setor 
público nos seus investimentos. Tais 
investimentos devem satisfazer as 
necessidades de desenvolvimento 
resultantes dos desafios de transição 
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descritos nos planos territoriais de 
transição justa adotados pela Comissão. As 
atividades beneficiárias do apoio devem 
complementar e ser coerentes com as 
apoiadas no âmbito dos outros dois pilares 
do Mecanismo para uma Transição Justa.

descritos nos planos territoriais de 
transição justa aprovados pela Comissão. 
As atividades beneficiárias do apoio devem 
complementar e ser coerentes com as 
apoiadas no âmbito dos outros dois pilares 
do Mecanismo para uma Transição Justa.  
Os setores ou as regiões particularmente 
afetados pela transição climática, mas 
não especificamente visados no âmbito do 
primeiro pilar, podem beneficiar do 
Mecanismo.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de reforçar a diversificação 
económica dos territórios afetados pela 
transição, o mecanismo deverá cobrir uma 
vasta gama de investimentos, desde que 
contribuam para satisfazer as necessidades 
de desenvolvimento trazidas pela transição 
para uma economia com impacto neutro no 
clima, tal como descrito nos planos 
territoriais de transição justa. Os 
investimentos apoiados podem abranger 
infraestruturas de energia e de transportes, 
redes de aquecimento urbano, mobilidade 
ecológica, gestão inteligente de resíduos, 
energia limpa e medidas de eficiência 
energética, incluindo renovações e 
conversões de edifícios, apoio à transição 
para uma economia circular, recuperação e 
descontaminação de solos, bem como 
melhoria das competências, requalificação 
e formação, e infraestruturas sociais, 
incluindo habitação social. A evolução das 
infraestruturas pode também incluir 
soluções conducentes ao reforço da sua 
resiliência face a catástrofes. Deve ser 
privilegiada uma abordagem abrangente 
em matéria de investimento, em especial 

(5) A fim de reforçar a diversificação 
económica dos territórios afetados pela 
transição, o mecanismo deverá cobrir uma 
vasta gama de investimentos, desde que 
contribuam para satisfazer as necessidades 
de desenvolvimento no contexto da 
transição tendo em vista alcançar as metas 
da União em matéria de clima e energia 
para 2030 e uma economia com impacto 
neutro no clima na União até 2050, tal 
como descrito nos planos territoriais de 
transição justa. Os investimentos apoiados 
podem abranger as tecnologias e as 
infraestruturas limpas, incluindo as 
energias renováveis e a descarbonização 
dos transportes, as redes de aquecimento 
urbano, a mobilidade ecológica e 
sustentável, os investimentos em 
atividades de investigação e inovação, 
incluindo nas universidades e instituições 
públicas de investigação, promovendo a 
transferência de tecnologias avançadas e 
prontas a serem comercializadas, os 
investimentos na digitalização, na 
inovação digital e na conectividade 
digital, incluindo a agricultura digital e de 
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para os territórios com necessidades de 
transição importantes. Os investimentos 
noutros setores poderão também ser 
apoiados se forem coerentes com os planos 
territoriais de transição justa adotados. Ao 
apoiar investimentos que não geram 
receitas suficientes, o mecanismo de 
empréstimo visa proporcionar às entidades 
do setor público os recursos adicionais 
necessários para enfrentar os desafios 
sociais, económicos e ambientais 
resultantes do ajustamento à transição 
climática. A fim de ajudar a identificar os 
investimentos com um impacto ambiental 
positivo elevado, elegíveis ao abrigo do 
mecanismo, pode ser utilizada a 
taxonomia da UE sobre atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista 
ambiental.

precisão, a gestão inteligente de resíduos, 
a energia limpa e medidas de eficiência 
energética, incluindo renovações e 
conversões de edifícios, o apoio à transição 
para uma economia circular, a recuperação 
e descontaminação de solos, a menos que 
sejam abrangidos pelo âmbito de 
responsabilidades por danos ambientais, 
em conformidade com o princípio do 
poluidor-pagador a que se refere o 
artigo 191.º do TFUE, bem como a 
melhoria das competências, requalificação 
e formação, e infraestruturas sociais, 
incluindo habitação social. A evolução das 
infraestruturas pode também incluir 
soluções conducentes ao reforço da sua 
resiliência face a catástrofes. Deve ser 
privilegiada uma abordagem abrangente 
em matéria de investimento, em especial 
para os territórios com necessidades de 
transição importantes. Os investimentos 
noutros setores poderão também ser 
apoiados se forem coerentes com os planos 
territoriais de transição justa adotados. Ao 
apoiar investimentos que não geram 
receitas suficientes, o mecanismo de 
empréstimo visa proporcionar às entidades 
do setor público os recursos adicionais 
necessários para enfrentar os desafios 
sociais, económicos e ambientais 
resultantes do ajustamento à transição 
climática.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As condições específicas de 
elegibilidade e os critérios de adjudicação 
devem ser estabelecidos no programa de 
trabalho e no convite à apresentação de 
propostas. Essas condições de 

(14) Devem ser estabelecidas no 
programa de trabalho e no convite à 
apresentação de propostas as condições 
específicas de elegibilidade e os critérios 
específicos de adjudicação, caso a 
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elegibilidade e esses critérios de 
adjudicação devem ter em conta a 
pertinência do projeto no contexto das 
necessidades de desenvolvimento descritas 
nos planos territoriais de transição justa, do 
objetivo geral de promoção da 
convergência regional e territorial e da 
importância da componente de subvenção 
para a viabilidade do projeto. O apoio da 
União estabelecido pelo presente 
regulamento deve, por conseguinte, ser 
disponibilizado apenas aos Estados-
Membros que tenham adotado pelos menos 
um plano territorial de transição justa. O 
programa de trabalho e os convites à 
apresentação de propostas terão igualmente 
em conta os planos territoriais de transição 
justa apresentados pelos Estados-Membros, 
a fim de garantir a coerência e a 
consistência entre os três pilares diferentes 
do Mecanismo para uma Transição Justa.

procura exceda os recursos financeiros no 
âmbito das dotações nacionais. Essas 
condições de elegibilidade e esses critérios 
na definição de prioridades devem ter em 
conta os critérios estabelecidos no 
Regulamento (UE) .../... do Parlamento 
Europeu e do Conselho [Regulamento 
que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável],a 
capacidade do projeto para alcançar as 
metas e as necessidades de 
desenvolvimento descritas nos planos 
territoriais de transição justa, o contributo 
para a transição climática, o objetivo 
geral de promoção da convergência 
regional e territorial e a importância da 
componente de subvenção para a 
viabilidade do projeto. O apoio da União 
estabelecido pelo presente regulamento 
deve, por conseguinte, ser disponibilizado 
apenas aos Estados-Membros que tenham 
adotado pelos menos um plano territorial 
de transição justa. O programa de trabalho 
e os convites à apresentação de propostas 
terão igualmente em conta os planos 
territoriais de transição justa apresentados 
pelos Estados-Membros, a fim de garantir a 
coerência e a consistência entre os três 
pilares diferentes do Mecanismo para uma 
Transição Justa.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Em conformidade com o artigo 
290.° do TFUE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos que 
completem e alterem certos elementos não 
essenciais do presente regulamento no que 
diz respeito a delegar mais certas tarefas 
de execução em agências executivas bem 

(20) Em conformidade com o artigo 
290.° do TFUE, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos que 
completem e alterem certos elementos não 
essenciais do presente regulamento no que 
diz respeito à fixação das quotas 
nacionais dos recursos disponíveis para 
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como às alterações dos elementos 
constantes do anexo II do presente 
regulamento sobre os principais 
indicadores de desempenho. É 
particularmente importante que a Comissão 
possa proceder às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, a fim 
de assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o 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. 

cada Estado-Membro, ao estabelecimento 
de programas de trabalho em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Regulamento Financeiro, à definição dos 
detalhes das condições de elegibilidade e 
dos procedimentos para a seleção de 
parceiros de financiamento que não o 
BEI, bem como às alterações dos 
elementos constantes do anexo II do 
presente regulamento sobre os principais 
indicadores de desempenho. É 
particularmente importante que a Comissão 
possa proceder às consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. Em particular, a fim 
de assegurar a igualdade de participação na 
preparação dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o 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 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento prevê o 
mecanismo de empréstimo do setor público 
(«mecanismo») para apoiar entidades do 
setor público, combinando subvenções do 
orçamento da União com empréstimos 
concedidos pelos parceiros financeiros, e 
estabelece os objetivos do mecanismo. 
Estabelece as regras para a componente de 
subvenção do apoio da União concedida ao 

O presente regulamento prevê o 
mecanismo de empréstimo do setor público 
(«mecanismo») para apoiar entidades do 
setor público, combinando subvenções do 
orçamento da União com empréstimos 
concedidos pelos parceiros financeiros em 
conformidade com as suas normas, bem 
como com as suas políticas de empréstimo 
e os seus procedimentos, e estabelece os 
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abrigo do presente mecanismo, incluindo, 
em especial, o seu orçamento para o 
período de 2021-2027, as modalidades do 
apoio da União e as disposições em matéria 
de elegibilidade.

objetivos do mecanismo. Estabelece as 
regras para a componente de subvenção do 
apoio da União concedida ao abrigo do 
presente mecanismo, incluindo, em 
especial, o seu orçamento para o período 
de 2021-2027, as modalidades do apoio da 
União e as disposições em matéria de 
elegibilidade.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de empréstimo presta apoio 
aos territórios da União que enfrentam 
graves desafios sociais, ambientais e 
económicos decorrentes do processo de 
transição para uma economia com impacto 
neutro no clima na União até 2050.

O mecanismo de empréstimo presta apoio 
aos territórios da União que enfrentam 
graves desafios sociais, ambientais e 
económicos decorrentes do processo de 
transição para as metas da União para 
2030 em matéria de clima e energia e uma 
economia com impacto neutro no clima na 
União até 2050.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Plano territorial de transição 
justa», um plano estabelecido em 
conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento [Regulamento FTJ] e 
aprovado pela Comissão;

5. «Plano territorial de transição 
justa», um plano estabelecido em 
conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento [Regulamento FTJ] 
elaborado pelos Estados-Membros, 
juntamente com as autoridades locais e 
regionais competentes dos territórios em 
causa, e aprovado pela Comissão;
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Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. «Adicionalidade», o apoio a 
projetos que não geram um fluxo de 
receitas próprias suficiente e que não 
seriam financiados sem o elemento de 
apoio sob a forma de subvenção a cargo 
do orçamento da União e que contribuem 
para os objetivos gerais estabelecidos no 
artigo 3.º.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do mecanismo é 
dar resposta aos graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, em benefício dos 
territórios da União identificados nos 
planos territoriais de transição justa 
preparados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento [Regulamento FTJ].

1. O objetivo geral do mecanismo é 
dar resposta aos graves desafios 
socioeconómicos decorrentes do processo 
de transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, em benefício dos 
territórios da União identificados nos 
planos territoriais de transição justa 
preparados pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 7.º do 
Regulamento [Regulamento FTJ], e 
contribuir para os objetivos políticos da 
UE, nomeadamente no que diz respeito 
aos objetivos da União para 2030 em 
matéria de clima e energia e à transição 
para uma economia com impacto neutro 
no clima na União até 2050, em 
conformidade com os objetivos do Acordo 
de Paris e em resposta à necessidade de 
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reforçar a competitividade.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de recursos adicionais 
afetados ao orçamento da União para o 
período de 2021-2027, a componente de 
subvenção do apoio concedido ao abrigo 
do presente mecanismo é financiada a 
partir de:

1. Sem prejuízo de recursos adicionais 
afetados ao orçamento da União para o 
período de 2021-2027, a componente de 
subvenção e de aconselhamento concedido 
ao abrigo do presente mecanismo é 
financiada a partir de:

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adota uma decisão, 
por meio de um ato de execução, que 
estabelece a quota de cada Estado-Membro 
resultante da aplicação da metodologia 
estabelecida no anexo I do Regulamento 
[Regulamento FTJ] sob a forma de 
percentagens dos recursos totais 
disponíveis.

4. A Comissão adota um ato 
delegado, nos termos do artigo 17.º, que 
estabelece a quota de cada Estado-Membro 
resultante da aplicação da metodologia 
estabelecida no anexo I do Regulamento 
[Regulamento FTJ] sob a forma de 
percentagens dos recursos totais 
disponíveis.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) ter um impacto mensurável na 
resposta aos graves desafios sociais, 
económicos ou ambientais decorrentes do 
processo de transição para uma economia 
com impacto neutro no clima e beneficiar 
os territórios identificados num plano de 
transição territorial justa, mesmo que não 
estejam localizados nesses territórios;

a) ter um impacto mensurável na 
resposta aos graves desafios sociais, 
económicos ou ambientais decorrentes da 
transição para as metas da União para 
2030 em matéria de clima e energia e para 
uma economia com impacto neutro no 
clima na União até 2050 e contribuir para 
os objetivos e as necessidades dos 
territórios identificados num plano de 
transição territorial justa, mesmo que não 
estejam localizados nesses territórios;

Or. en

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, alínea b), os 
projetos que beneficiem de apoio da 
União ao abrigo do mecanismo podem 
também receber aconselhamento e 
assistência técnica para a sua preparação, 
desenvolvimento e execução a partir de 
outros programas da União.

Or. en
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo não apoia atividades 
excluídas nos termos do artigo [5.º] do 
Regulamento (UE).../... [Regulamento 
FTJ].

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de empréstimo deve ser 
executado por intermédio de programas de 
trabalho estabelecidos em conformidade 
com o artigo 110.º do Regulamento 
Financeiro. Os programas de trabalho 
definem as quotas nacionais de recursos, 
incluindo quaisquer recursos adicionais, de 
cada Estado-Membro em conformidade 
com os artigos 4.º, n.º 1 e 6.º, n.º 2, do 
presente regulamento.

A Comissão adota atos delegados em 
conformidade com o artigo 17.º, a fim de 
estabelecer os programas de trabalho em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Regulamento Financeiro. Os programas de 
trabalho devem especificar os critérios e 
as condições para selecionar e, caso a 
procura exceda os recursos de 
financiamento no âmbito das dotações 
nacionais, dar prioridade a projetos, tendo 
em conta os critérios pertinentes 
estabelecidos no Regulamento (UE).../...  
[Regulamento  que estabelece um 
enquadramento para promover o 
investimento sustentável], a capacidade do 
projeto para cumprir os objetivos e as 
necessidades de desenvolvimento 
identificados nos planos de transição 
territorial justa, o objetivo geral de 
promover a convergência regional e 
territorial e a contribuição da subvenção 
para a viabilidade dos projetos.
Os programas de trabalho definem as 
quotas nacionais de recursos, incluindo 
quaisquer recursos adicionais, de cada 
Estado-Membro em conformidade com os 
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artigos 4.º, n.º 1 e 6.º, n.º 2, do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.°-A 
Seleção de parceiros financeiros que não 

o BEI
A Comissão adota atos delegados, em 
conformidade com o artigo 17.º do 
presente regulamento, a fim de 
estabelecer os detalhes das condições de 
elegibilidade e dos procedimentos de 
seleção dos parceiros financeiros que não 
o BEI.
As condições de elegibilidade dos 
parceiros de financiamento distintos do 
BEI devem refletir os objetivos do 
mecanismo.
Em especial, ao selecionar os parceiros 
financeiros, a Comissão deve ter em conta 
a sua capacidade para:
a) maximizar o impacto da garantia 
da UE através de recursos próprios;
b) assegurar uma diversificação 
geográfica adequada do mecanismo e 
permitir o financiamento de projetos de 
menor dimensão;
c) aplicar integralmente os requisitos 
previstos no artigo 155.º, n.ºs 2 e 3, do 
Regulamento Financeiro em matéria de 
elisão fiscal, fraude fiscal, evasão fiscal, 
branqueamento de capitais, 
financiamento do terrorismo e jurisdições 
não cooperantes;
d) assegurar a transparência e o 
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acesso do público às informações relativas 
a cada projeto;
e) garantir a coerência da sua 
política de concessão de empréstimos com 
as metas da União para 2030 em matéria 
de clima e energia e com o objetivo de 
uma economia com impacto neutro no 
clima na União até 2050;
f) integrar a análise dos fatores 
ambientais, climáticos, sociais e de 
governação na seleção e avaliação dos 
projetos.
A Comissão publica os resultados da 
seleção.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de apresentação de 
relatórios sobre o desempenho deve 
assegurar que os dados dos indicadores 
referidos no n.º 1 são recolhidos com 
eficiência, eficácia e prontidão. Os 
beneficiários, em cooperação com os 
parceiros financeiros, devem fornecer à 
Comissão os dados relativos a esses 
indicadores.

2. O sistema de apresentação de 
relatórios sobre o desempenho deve 
assegurar que os dados dos indicadores 
referidos no n.º 1 são recolhidos com 
eficiência, eficácia e prontidão. Os 
beneficiários e os parceiros financeiros 
devem fornecer à Comissão os dados 
relativos a esses indicadores.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão apresenta anualmente 
um relatório sobre a execução do 
mecanismo, em conformidade com o 
artigo 250.º do Regulamento Financeiro. 
Esse relatório fornece informações sobre 
os resultados e o impacto do mecanismo 
relativamente aos seus objetivos e 
indicadores de desempenho, em particular 
ao seu contributo para dar resposta às 
necessidades de transição e aos objetivos 
ambientais da UE. Para esse efeito, os 
parceiros financeiros e os beneficiários 
devem fornecer anualmente todas as 
informações e todos os dados necessários.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação intercalar do 
mecanismo de empréstimo deve ser 
efetuada até 30 de junho de 2025, data em 
que se espera que estejam disponíveis 
informações suficientes sobre a execução 
do mecanismo de empréstimo. A avaliação 
deve demonstrar, em especial, de que 
forma o apoio concedido pela União ao 
abrigo do mecanismo terá contribuído para 
dar resposta às necessidades dos territórios 
que aplicam os planos territoriais de 
transição justa.

2. A avaliação intercalar do 
mecanismo de empréstimo deve ser 
efetuada até 30 de junho de 2025, data em 
que se espera que estejam disponíveis 
informações suficientes sobre a execução 
do mecanismo de empréstimo. A avaliação 
deve demonstrar, em especial, de que 
forma o apoio concedido pela União ao 
abrigo do mecanismo terá contribuído para 
dar resposta às necessidades dos territórios 
que aplicam os planos territoriais de 
transição justa, nomeadamente no que se 
refere à adicional idade. 

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A avaliação deve também analisar a 
forma como o apoio prestado pela União 
ao abrigo do mecanismo contribuiu para 
o cumprimento dos objetivos da política 
de sustentabilidade da UE, em especial as 
metas da União para 2030 em matéria de 
clima e energia e a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima 
na União até 2050. 

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No final do período de execução e o 
mais tardar até 31 de dezembro de 2031, 
será estabelecido um relatório de avaliação 
final sobre os resultados e o impacto a 
longo prazo do mecanismo de empréstimo.

3. No final do período de execução e o 
mais tardar até 31 de dezembro de 2031, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação final independente sobre os 
resultados e o impacto a longo prazo do 
mecanismo de empréstimo. Os parceiros 
financeiros e os beneficiários devem 
fornecer à Comissão todos os documentos 
e informações necessários à realização 
dessa avaliação.

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As auditorias sobre a utilização do 
apoio da União prestado ao abrigo do 
mecanismo de empréstimo por pessoas ou 
entidades, incluindo as que para tal não 
estiverem mandatadas pelas instituições 
ou órgãos da União, constituem a base 
para a garantia global nos termos do 
artigo 127.º do Regulamento Financeiro.

1. As auditorias sobre a utilização do 
apoio da União prestado ao abrigo do 
mecanismo de empréstimo são realizadas 
pelo Tribunal de Contas, em 
conformidade com o artigo 287.º do 
TFUE. O Tribunal de Contas deve 
elaborar um relatório especial sobre a 
execução do mecanismo [...] anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os parceiros financeiros devem 
fornecer à Comissão e a quaisquer 
auditores designados todos os documentos 
necessários para que ambas as autoridades 
possam cumprir as suas obrigações.

2. Os parceiros financeiros, de acordo 
com os regimes contratuais aplicáveis e os 
beneficiários, devem fornecer à Comissão 
e ao Tribunal de Contas todos os 
documentos ou todas as informações 
necessárias para que ambas as autoridades 
possam cumprir as suas obrigações.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados a 2. O poder de adotar atos delegados a 
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que se refere o artigo 14.º é conferido à 
Comissão até 31 de dezembro de 2028. 

que se referem os artigos 6.º, n.º 4, 13.º, 
13.º-A e 14, é conferido à Comissão até 31 
de dezembro de 2028. 

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 14.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida 
nos artigos 6.º, n.º 4, 13.º, 13.º-A e 14, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

-1. Os parceiros financeiros devem 
divulgar todas as informações pertinentes 
sobre cada projeto financiado e 
disponibilizar essas informações ao 
público no seu sítio Web.

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários e os parceiros 
financeiros devem assegurar a visibilidade 
do apoio prestado pela União ao abrigo do 
mecanismo de empréstimo, em especial ao 
promover os projetos e os seus resultados, 
facultando informações específicas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social e o público em geral. 

1. Os beneficiários e os parceiros 
financeiros devem assegurar, na medida do 
possível e em conformidade com as suas 
regras e políticas e os seus procedimentos, 
a visibilidade do apoio prestado pela União 
ao abrigo do mecanismo de empréstimo, 
em especial ao promover os projetos e os 
seus resultados, facultando informações 
específicas a diversos públicos, como os 
meios de comunicação social e o público 
em geral.

Or. en

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu os pareceres que 
emitiu sobre os projetos selecionados ao 
abrigo do presente mecanismo, em 
conformidade com o anexo II do Acordo-
Quadro sobre as relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mecanismo de empréstimo do setor público constante da presente proposta constitui o 
terceiro pilar do Mecanismo para uma Transição Justa. Apoiará os investimentos públicos, 
através de condições de concessão de empréstimos preferenciais. Estes investimentos 
beneficiarão os territórios mais negativamente afetados pela transição climática, tal como 
identificados nos planos territoriais de transição justa.
Este mecanismo de empréstimo terá uma componente de subvenção e outra de empréstimo. A 
subvenção, financiada pelo orçamento da UE a partir de receitas afetadas e de recursos 
orçamentais, reduzirá os encargos financeiros dos beneficiários para o reembolso do 
empréstimo que será concedido por um parceiro financeiro. Embora a componente de 
subvenção, de 1,525 mil milhões de EUR, se destine a ser executada sendo o Banco Europeu 
de Investimento (BEI) o parceiro financeiro em 10 mil milhões de EUR, está prevista a 
possibilidade de cooperação com outros parceiros financeiros, para explorar outras 
modalidades de cooperação ao longo do tempo, em especial no caso de um eventual aumento 
futuro dos recursos da União, ou de problemas específicos que possam ocorrer com a 
execução. 

Com os 1,525 mil milhões de EUR da componente de subvenção da União e com os 
empréstimos de 10 mil milhões de EUR de recursos próprios do BEI, o mecanismo de 
empréstimo do setor público visa mobilizar entre 25 e 30 mil milhões de EUR de 
investimentos públicos no período de 2021-2027. 

O mecanismo de empréstimo irá apoiar as entidades públicas e cobrir uma vasta gama de 
investimentos, desde que estes investimentos contribuam para satisfazer as necessidades de 
desenvolvimento resultantes dos desafios colocados pela transição para uma economia com 
impacto neutro no clima, tal como descrito nos planos territoriais de transição justa.

De modo geral, os correlatores congratulam-se com a presente proposta. As suas alterações 
nesta fase centram-se nos seguintes aspetos:

 reforçar a tónica colocada nos setores e territórios particularmente afetados pelo 
processo de transição para as metas da UE para 2030 em matéria de clima e energia e 
para uma economia com impacto neutro no clima da União até 2050, mas não 
especificamente visados no âmbito do primeiro pilar;

 alargar os investimentos objeto de apoio às tecnologias e infraestruturas limpas, 
incluindo as energias renováveis e a descarbonização dos transportes, a mobilidade 
ecológica e sustentável, os investimentos em atividades de investigação e inovação, a 
transferência de tecnologias avançadas e prontas para serem comercializadas e os 
investimentos na digitalização;

 excluir do âmbito deste mecanismo os setores excluídos ao abrigo do Regulamento 
FTJ;

 tornar a adicionalidade e, por conseguinte, o efeito de alavanca pretendido mais claros, 
prevendo uma derrogação para aconselhamento e assistência técnica à preparação, ao 
desenvolvimento e à execução de projetos elegíveis, para que possam receber 
financiamento de outros programas da União;

 reforçar a abordagem da base para o topo, dando destaque à participação dos órgãos de 
poder local e regional relevantes dos territórios afetados na elaboração do «plano 
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territorial de transição justa»;
 especificar os critérios para selecionar e dar prioridade a projetos, caso a procura 

exceda os recursos de financiamento no âmbito das dotações nacionais, reconhecendo 
a natureza ascendente e orientada para a procura da presente proposta, que inclui a 
contribuição para a transição climática, os critérios pertinentes estabelecidos no 
Regulamento (UE).../...  [Regulamento que estabelece um enquadramento para 
promover o investimento sustentável], a capacidade do projeto para cumprir os 
objetivos e as necessidades de desenvolvimento identificados nos planos de transição 
territorial justa, o objetivo geral de promover a convergência regional e territorial e a 
contribuição da subvenção para a viabilidade dos projetos; 

 clarificar os critérios para selecionar parceiros de financiamento distintos do BEI que 
sejam consentâneos com os objetivos do mecanismo;

 garantir a transparência e possibilidades de supervisão e correção suficientes para o 
Parlamento durante e após a execução do mecanismo mediante a definição de 
objetivos e a especificação de critérios, requisitos de apresentação de relatórios e de 
divulgação, bem como avaliações e auditorias, e consolidar o papel do Parlamento 
através de atos delegados.

Os dois correlatores consideram que o presente projeto de relatório constitui o ponto de 
partida para a definição de uma posição sólida do Parlamento e de um mandato para negociar 
com êxito com o Conselho o ato de base final. Apresentam o presente projeto de relatório 
como um compromisso que visa garantir, ao mesmo tempo, a flexibilidade na aplicação do 
mecanismo e as normas em matéria prestação de contas, com orientações adicionais para 
lograr a apresentação de projetos com uma abordagem ascendente no âmbito deste terceiro 
pilar do Mecanismo de Transição Justa. 


