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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência é um instrumento único que visa dar resposta a 
um choque sem precedentes na UE, causado pela pandemia de COVID-19. Para os cidadãos 
da UE, demonstra de forma concreta que a UE é solidária para com os mais afetados pela 
pandemia e trabalha em prol de um futuro melhor e mais robusto. No entanto, a presente 
proposta é insuficiente no que toca à proteção dos interesses financeiros da UE, o que pode 
provocar uma erosão da confiança dos cidadãos da UE. As propostas da Comissão do 
Controlo Orçamental visam colmatar estas lacunas, fazendo referência à importância do 
Estado de Direito, abordando a questão das irregularidades e da fraude e dando maior ênfase à 
boa gestão financeira.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a terem em 
conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Estados-Membros, que, por seu lado, 
depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os 
Estados-Membros para tomar medidas 
destinadas a atenuar o impacto económico 
e social da crise, bem como da resiliência 
das respetivas economias. As reformas de 
apoio ao crescimento e os investimentos 
sustentáveis destinados a corrigir as 
fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência serão, por 
conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 

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

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

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Tanto a resiliência como a 
recuperação devem ser alcançadas 
através do financiamento de seis domínios 
de intervenção importantes, 
nomeadamente a transição ecológica, a 
transformação digital, a coesão e a 
convergência económicas, a 
produtividade e a competitividade, a 
coesão e a convergência sociais, a 
resiliência institucional e medidas que 
garantam que a próxima geração de 
europeus não se torne uma «geração 
lockdown».

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(6-B) Reformas e investimentos que 
visem aumentar a coesão e a 
convergência económicas e a 
produtividade nas pequenas e médias 
empresas (PME), reforçar o mercado 
único, a competitividade, a coesão social e 
combater a pobreza revestem-se da maior 
importância para a recuperação das 
nossas economias, não deixando ninguém 
para trás.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

intensificar a execução das reformas de 
apoio ao crescimento e dos investimentos 
públicos sustentáveis conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas. O 
mecanismo deve ter caráter temporário e 
limitar-se a combater os efeitos adversos 
da pandemia.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

(10) Em conformidade com o 
Regulamento [Instrumento de Recuperação 
da União Europeia] e dentro dos limites 
dos recursos afetados nesse regulamento, 
as medidas de recuperação e resiliência 
adotadas no âmbito do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência devem ser 
executadas para fazer face ao impacto sem 
precedentes da crise da COVID-19. Esses 
recursos adicionais devem ser utilizados de 
forma a garantir o cumprimento dos prazos 
previstos no Regulamento [EURI]. No 
termo do prazo, todos os fundos não 
afetados e anulados devem ser reafetados 
a outros fundos que beneficiem os 
objetivos climáticos e sociais europeus da 
Comissão.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo para a convergência 
económica e social ascendente e 
restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego e promovendo o crescimento 
sustentável. As ações apoiadas devem ter 
um claro valor acrescentado à escala 
europeia.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 14
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Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As operações apoiadas pelo 
mecanismo devem respeitar os valores da 
União consagrados no artigo 2.º do TUE. 
A Comissão deve adotar medidas de 
controlo ex post para verificar que 
nenhuma operação financiada pelo 
mecanismo tem um objetivo incompatível 
com esses valores e, se necessário, efetuar 
correções financeiras para excluir do 
financiamento da União as despesas não 
conformes com o artigo 2.º do TUE.

Justificação

A presente alteração é complementar, mas diferente das alterações que vinculam o MRR ao 
mecanismo de defesa do Estado de direito. O cumprimento dos valores da UE por cada 
projeto financiado pelo mecanismo é uma necessidade absoluta, mesmo nos 
Estados-Membros em que os mecanismos de defesa do Estado de direito não apresentam 
geralmente deficiências. Os controlos ex post devem, por conseguinte, ser aplicados de forma 
mais pormenorizada do que o previsto pelo mecanismo de defesa do Estado de direito.

Alteração 16
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Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social; deve 
também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital; deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados nas últimas 
recomendações específicas por país 
dirigidas ao Estado-Membro em causa ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão ou nas 
informações analíticas sobre o 
Estado-Membro em causa elaboradas 
pelos serviços da Comissão no contexto do 
Semestre Europeu, devendo ser prestada 
especial atenção às recomendações 
pertinentes para a área do euro aprovadas 
pelo Conselho no caso dos países da área 
do euro. Deve ser procurada e concretizada 
uma cooperação estreita entre a Comissão 
e os Estados-Membros durante todo o 
processo.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de permitir às autoridades 
competentes da União perceber de que 
forma o Estado-Membro tenciona 
implementar o plano de recuperação e 
resiliência e proporcionar transparência e 
responsabilização, o plano deve 
especificar quais as autoridades nacionais 
envolvidas na execução do projeto e qual 
será o orçamento atribuído a cada 
autoridade. É igualmente necessário 
especificar, no plano de recuperação e 
resiliência, se e de que forma o apoio 
financeiro do mecanismo será combinado 
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com outros fundos nacionais e/ou da 
União relevantes.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo e, por 
conseguinte, avaliará a conformidade e os 
elementos fornecidos pelo Estado-Membro 
em causa, e avaliará se o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro é suscetível de contribuir 
para enfrentar de forma eficaz os desafios 
identificados na última recomendação 
específica por país pertinente, incluindo os 
considerandos, dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes no âmbito do 
Semestre Europeu, como os programas 
nacionais de reformas, ou nas 
informações analíticas sobre o 
Estado-Membro em causa elaboradas 
pelos serviços da Comissão no contexto do 
Semestre Europeu; no caso dos países da 
área do euro, deve ser prestada especial 
atenção às recomendações pertinentes 
para a área do euro aprovadas pelo 
Conselho; se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para o reforço da coesão económica, social 
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público que representem ações coerentes; e 
se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

e territorial; se a justificação apresentada 
pelo Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano salvaguarda a consistência, 
coerência, complementaridade e sinergia 
entre as fontes de financiamento em curso 
da União; se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas de apoio ao 
crescimento e de projetos de investimento 
público sustentável que representem ações 
coerentes; e se as disposições propostas 
pelo Estado-Membro em causa são 
suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios claros propostos, 
bem como os indicadores conexos. O apoio 
ao abrigo do mecanismo deve ser 
disponibilizado em parcelas que estejam 
associadas a objetivos intermédios 
claramente definidos. Uma vez atingidos 
estes objetivos, a parcela seguinte deve ser 
paga.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 25
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
4,7 % do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas de apoio ao 
crescimento e a investimentos sustentáveis 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios claros 
adicionais. A fim de assegurar a 
antecipação de recursos, os 
Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
4,7 % do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) Por razões de eficiência e 
simplificação da gestão financeira do 
instrumento, o apoio financeiro da União 
aos planos de recuperação e resiliência 
deve assumir a forma de um financiamento 
baseado na obtenção de resultados medidos 
por referência às metas e aos objetivos 
intermédios indicados nos planos de 
recuperação e resiliência aprovados. Para o 
efeito, o apoio adicional sob a forma de 
empréstimos deve estar associado às metas 
e aos objetivos intermédios adicionais em 
comparação com os relevantes para o apoio 
financeiro (ou seja, o apoio não 
reembolsável).

(31) Por razões de eficiência e 
simplificação da gestão financeira do 
instrumento, o apoio financeiro da União 
aos planos de recuperação e resiliência 
deve assumir a forma de um financiamento 
baseado na obtenção de resultados medidos 
por referência às metas e aos objetivos 
intermédios claros indicados nos planos de 
recuperação e resiliência aprovados. Para o 
efeito, o apoio adicional sob a forma de 
empréstimos deve estar associado às metas 
e aos objetivos intermédios adicionais em 
comparação com os relevantes para o apoio 
financeiro (ou seja, o apoio não 
reembolsável).

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) Os Estados-Membros devem 
informar nos seus relatórios anuais de 
execução sobre a boa gestão financeira. 
Por conseguinte, devem ser formulados 
requisitos específicos.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 31-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-B) Devem ser formulados requisitos 
específicos relativos à comunicação de 
informações sobre a boa gestão financeira 
para que os Estados-Membros transmitam 
informações sobre o relatório anual de 
execução.
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Justificação

O considerando 32 prevê a boa gestão financeira para o funcionamento do mecanismo, mas 
não impõe quaisquer requisitos aos Estados-Membros e aos beneficiários do mecanismo. Por 
conseguinte, deve ser introduzido um requisito de comunicação de informações sobre a 
aplicação do mecanismo no que se refere à boa gestão financeira.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. 
Para garantir a previsibilidade, os 
Estados-Membros devem poder apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

(32) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. A 
autoridade nacional deve realizar um 
exercício obrigatório do dever de 
diligência em relação a todos os 
requerentes do mecanismo, a fim de 
reduzir o risco de utilização indevida dos 
fundos e de conflitos de interesses. Para 
garantir a previsibilidade, os 
Estados-Membros devem apresentar 
semestralmente pedidos de pagamento. Os 
pagamentos devem ser efetuados em 
parcelas e basear-se numa avaliação 
positiva, por parte da Comissão, da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência por parte do Estado-Membro. A 
suspensão e o cancelamento da 
contribuição financeira devem ser 
possíveis quando o plano de recuperação e 
resiliência não for aplicado de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Devem 
ser estabelecidos procedimentos que 
assegurem o exercício adequado do 
contraditório, de forma a garantir que a 
decisão da Comissão relativa à suspensão, 
ao cancelamento e à recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência, através do sistema digital de 
prestação de informações sobre o 
desempenho, que deve ser desenvolvido 
pela Comissão. Os dados do sistema de 
prestação de informações sobre o 
desempenho devem permitir uma 
preparação eficiente dos relatórios de 
desempenho sobre o cumprimento das 
metas e dos objetivos intermédios. Esses 
relatórios elaborados pelos 
Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 
nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) A fim de analisar o respeito pelos 
princípios da boa gestão financeira, a 
Comissão deve desenvolver ou adaptar os 
sistemas informáticos existentes para 
criar um sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho. Este 
sistema digital deve ser utilizado pelas 
autoridades da União e dos 
Estados-Membros envolvidas na 
aplicação do Mecanismo para 
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acompanhar o desempenho e, através de 
uma análise informática, prevenir e 
detetar irregularidades e fraudes. Para o 
efeito, o sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho deve 
conter informações sobre a propriedade 
efetiva dos operadores económicos que 
recebem apoio ao abrigo do mecanismo. A 
Comissão deve assegurar que o novo 
sistema não represente um encargo 
administrativo adicional para a 
autoridade que presta as informações, 
nem exija dados já disponibilizados pela 
autoridade.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-B) O Tribunal de Contas Europeu 
sublinhou em várias ocasiões que regras 
complexas podem dar origem a erros e 
fraudes. É, por isso, importante ter em 
conta que a preparação em simultâneo de 
planos de recuperação e resiliência, de 
programas operacionais e de programas 
nacionais de reforma pode ser 
problemática para os Estados-Membros. 
Por conseguinte, a Comissão deve, na 
medida do possível, introduzir 
procedimentos simples para os planos de 
recuperação e de resiliência e para os 
pedidos de pagamentos.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 33-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-C) A fim de analisar o respeito pelos 
princípios da boa gestão financeira, a 
Comissão deve desenvolver ou adaptar os 
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sistemas informáticos existentes para 
criar um sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho. Este 
sistema digital deve ser utilizado pelas 
autoridades da União e dos 
Estados-Membros envolvidas na 
aplicação do mecanismo para 
acompanhar o desempenho e, através de 
uma análise informática, prevenir e 
detetar irregularidades e fraudes. Para o 
efeito, o sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho deve 
conter informações sobre a propriedade 
efetiva dos operadores económicos que 
recebem apoio ao abrigo do mecanismo.

Justificação

O sistema de prestação de informações sobre o desempenho, proposto pela Comissão no 
artigo 23.º, n.º 2, deve ser utilizado para centralizar todos os dados de acompanhamento do 
desempenho, incluindo dados que possam ser utilizados para detetar e prevenir 
irregularidades e fraudes.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e as atividades de comunicação 
devem ser levadas a cabo pela Comissão, 
conforme adequado.

(34) Para efeitos de transparência, os 
planos de recuperação e resiliência 
adotados pela Comissão, assim como os 
relatórios apresentados pelos 
Estados-Membros, devem ser 
comunicados simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, e as atividades de 
comunicação devem ser levadas a cabo 
pela Comissão, conforme adequado. A 
Comissão deve assegurar a visibilidade 
das despesas no âmbito do mecanismo, 
indicando que os projetos apoiados devem 
ser claramente identificados como 
«Iniciativa de Recuperação da UE».

Alteração 35
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Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que as atividades de 
comunicação, em particular no que se 
refere à obrigação de dar visibilidade ao 
apoio prestado no âmbito do mecanismo, 
sejam devidamente divulgadas a um nível 
regional e local adequado, numa 
multiplicidade de mercados e de forma 
não discriminatória.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos excessivos, em particular 
para os Estados-Membros e os 
destinatários finais. Estes requisitos 
devem incluir, se for caso disso, 
indicadores relevantes, claros e 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno. Para o 
efeito deve ser criado um painel de 
avaliação específico no âmbito do 
semestre Europeu. As despesas no âmbito 
do mecanismo devem ser objeto de um 
procedimento de quitação pelo 
Parlamento Europeu. Para o efeito deve 
ser criado um painel de avaliação 
específico.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento. Este relatório deve 
incluir informações sobre os progressos 
realizados pelos Estados-Membros no 
âmbito dos planos de recuperação e 
resiliência aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório semestral ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, no quadro do 
pacote de apresentação integrada de 
relatórios financeiros e de prestação de 
contas, que seja sujeito ao procedimento 
de quitação do Parlamento Europeu em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro, como parte do relatório de 
quitação da Comissão, num capítulo 
distinto. Para efeitos de boa gestão 
financeira e de coordenação com o 
processo de quitação, o segundo relatório 
semestral deve ser apresentado, o mais 
tardar, em novembro do ano n +1. Este 
relatório deve incluir informações sobre os 
progressos realizados pelos 
Estados-Membros no âmbito dos planos de 
recuperação e resiliência aprovados; deve 
também incluir informações sobre o 
volume das receitas afetadas ao mecanismo 
ao abrigo do Instrumento de Recuperação 
da União Europeia no ano anterior, 
discriminadas por rubrica orçamental, e a 
contribuição dos montantes mobilizados 
através do Instrumento de Recuperação da 
União Europeia para a realização dos 
objetivos do mecanismo, a lista completa 
dos beneficiários finais do mecanismo, em 
plena conformidade com o Regulamento 
sobre a Proteção de Dados, e o objetivo de 
cada operação financiada, no todo ou em 
parte, pelo mecanismo.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente, visando o cumprimento dos 
objetivos do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, a eficiência na 
utilização de seus recursos e seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, analisar o 
impacto dos instrumentos a longo prazo.

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente da gestão administrativa e 
financeira correta do mecanismo, do 
cumprimento dos objetivos do mecanismo 
tal como estabelecidos pelo presente 
regulamento, da eficiência na utilização 
dos seus recursos e do seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento ou de alterações aos 
procedimentos nacionais. Uma avaliação 
ex post independente deve, além disso, 
analisar o impacto dos instrumentos a 
longo prazo.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos pela 
Comissão por meio de um ato de 
execução. A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas e 
dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos por meio 
de atos delegados. O poder de adotar atos 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) relativos à adoção dos 
planos de recuperação e resiliência e ao 
pagamento do apoio financeiro após o 
cumprimento das metas e dos objetivos 
intermédios pertinentes claros deve ser 
delegado na Comissão. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusivamente ao nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre Legislar Melhor, 
de 13 de abril de 2016. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na preparação dos atos 
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especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão 
financeira rigorosa e eficaz do 
financiamento da UE.

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 
tratam da preparação dos atos delegados. 
Após a adoção de um ato delegado, o 
Estado-Membro em causa e a Comissão 
devem poder chegar a acordo sobre 
determinadas disposições operacionais de 
natureza técnica, que especifiquem aspetos 
da execução relacionados com prazos, 
indicadores para as metas e objetivos 
intermédios, e acesso aos dados 
subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio, os controlos e 
equilíbrios democráticos, um sistema 
judicial independente, o pluralismo e a 
liberdade dos meios de comunicação 
social são condições prévias essenciais 
para uma gestão financeira rigorosa e 
eficaz do financiamento da UE e para o 
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combate à fraude e à corrupção.

__________________ __________________
13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

13 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Justificação

Esta alteração está em consonância com a alteração 30 do projeto de relatório das comissões 
BUDG e ECON sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Os interesses financeiros da União 
devem ser protegidos de acordo com os 
princípios gerais consagrados nos 
Tratados da União, em especial os valores 
constantes do artigo 2.º do TUE. O 
respeito pelo Estado de direito é uma 
condição prévia para receber apoio ao 
abrigo do mecanismo e a Comissão fica 
habilitada a iniciar a suspensão das 
dotações de autorização ou de pagamento 
aos Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo em caso de deficiências 
generalizadas relativas ao Estado de 
direito, sempre que afetem ou sejam 
suscetíveis de afetar os princípios da boa 
gestão financeira ou da proteção dos 
interesses financeiros da União. O 
procedimento para proceder à suspensão 
do financiamento ao abrigo do 
mecanismo só deve ser bloqueado se uma 
maioria qualificada no Conselho ou uma 
maioria do Parlamento se lhe opuser tal 
como estabelecido na [proposta da 
Comissão relativa a um regulamento 
sobre a proteção do orçamento da União 
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em caso de deficiências generalizadas no 
que diz respeito ao Estado de Direito nos 
Estados-Membros (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)]. Se as deficiências 
generalizadas relativamente ao 
mecanismo do Estado de direito da 
[proposta da Comissão relativa a um 
regulamento sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de Direito nos 
Estados-Membros (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)] persistirem num 
Estado-Membro, esse Estado-Membro 
não receberá apoio financeiro ao abrigo 
do mecanismo.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho16, os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas17, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, comunicação, correção e 
investigação de irregularidades e de 
fraudes, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da imposição de sanções 
administrativas. Em especial, nos termos 
do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 e o Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
investigações administrativas, incluindo 
verificações e inspeções no local no intuito 

(40) Para fins de auditoria externa e de 
quitação, as condições aplicáveis ao 
exercício de poderes pelo Tribunal de 
Contas, pelo Organismo Europeu de Luta 
Antifraude, pela Procuradoria Europeia, 
bem como o processo de quitação 
aplicável devem ser estabelecidos em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro, o Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/104613-A do Parlamento 
Europeu e do Conselho, o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14, o Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 do Conselho15, 
o Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho e o Regulamento (UE) 
2017/1939 do Conselho16, os interesses 
financeiros da União devem ser protegidos 
através de medidas proporcionadas17, 
nomeadamente por meio da prevenção, 
deteção, comunicação, correção e 
investigação de irregularidades e de 
fraudes, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 



AD\1217364PT.docx 29/80 PE655.861v03-00

PT

de verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que prejudiquem os interesses 
financeiros da União. Em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2017/1939, a 
Procuradoria Europeia (EPPO) pode 
investigar e instaurar ações penais em 
casos de fraude e outras infrações penais 
lesivas dos interesses financeiros da União, 
tal como estabelece a Diretiva (UE) 
2017/1371 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Nos termos do Regulamento 
Financeiro, qualquer pessoa ou entidade 
que receba fundos da União deve cooperar 
plenamente na proteção dos interesses 
financeiros da União, conceder os direitos 
e o acesso necessários à Comissão, ao 
OLAF, à Procuradoria Europeia e ao 
Tribunal de Contas Europeu, bem como 
assegurar que quaisquer terceiros 
envolvidos na execução dos fundos da 
União concedam direitos equivalentes à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu.

utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da imposição de sanções 
administrativas. Em especial, nos termos 
do Regulamento (UE, Euratom) n.º 
883/2013 e o Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96, o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
investigações administrativas, incluindo 
verificações e inspeções no local no intuito 
de verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que prejudiquem os interesses 
financeiros da União. Em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2017/1939, a 
Procuradoria Europeia (EPPO) pode 
investigar e instaurar ações penais em 
casos de fraude e outras infrações penais 
lesivas dos interesses financeiros da União, 
tal como estabelece a Diretiva (UE) 
2017/1371 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Nos termos do Regulamento 
Financeiro, qualquer pessoa ou entidade 
que receba fundos da União deve 
comunicar qualquer suspeita de 
irregularidades ou fraude e cooperar 
plenamente na proteção dos interesses 
financeiros da União, conceder os direitos 
e o acesso necessários à Comissão, ao 
OLAF, à Procuradoria Europeia e ao 
Tribunal de Contas Europeu, bem como 
assegurar que quaisquer terceiros 
envolvidos na execução dos fundos da 
União concedam direitos equivalentes à 
Comissão, ao OLAF, à Procuradoria 
Europeia e ao Tribunal de Contas Europeu. 
Para a deteção e comunicação de 
irregularidades e fraude, a Comissão deve 
desenvolver e/ou adaptar os sistemas 
informáticos existentes para criar um 
sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho para 
utilização pelas autoridades nacionais e 
europeias envolvidas na implementação 
do apoio e na investigação de qualquer 
suspeita de irregularidades, fraude ou 
corrupção ao abrigo do mecanismo. Os 
órgãos de investigação europeus devem 
ter acesso pleno e direto ao sistema digital 
de comunicação de informações sobre o 
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desempenho.
__________________ __________________

13-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 (JO L 193 de 
30.7.2018, p. 1/222).

14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

14 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (Euratom) 
n.º 1074/1999 do Conselho (JO L 248 de 
18.9.2013, p. 1).

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p.1).

15 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, 
relativo à proteção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
(JO L 312 de 23.12.95, p.1).

16 Regulamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2).

16 Regulamento (Euratom, CE) nº 2185/96 
do Conselho, de 11 de novembro de 1996, 
relativo às inspeções e verificações no 
local efetuadas pela Comissão para 
proteger os interesses financeiros das 
Comunidades Europeias contra a fraude e 
outras irregularidades (JO L 292 de 
15.11.96, p. 2).

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(«EPPO») (JO L 283 de 31.10.2017, p.1).

17 Regulamento (UE) 2017/1939 do 
Conselho, de 12 de outubro de 2017, que 
dá execução a uma cooperação reforçada 
para a instituição da Procuradoria Europeia 
(«EPPO») (JO L 283 de 31.10.2017, p.1).

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

18 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2017, relativa à luta contra a fraude lesiva 
dos interesses financeiros da União através 
do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

Alteração 42
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. «Valor acrescentado europeu», 
para efeitos do presente regulamento, o 
valor resultante da intervenção da União, 
que é complementar ao valor (pode 
resultar de diferentes fatores, como, por 
exemplo, ganhos de coordenação, 
segurança jurídica, maior eficácia ou 
complementaridades) que, de outro modo, 
teria sido criado pelos Estados-Membros 
individualmente;
«Plano nacional de recuperação e 
resiliência» (a seguir designado por 
«plano nacional»), o plano quadrienal, 
composto por medidas individuais de 
reforma e de investimento, a elaborar e 
apresentar por cada Estado-Membro para 
efeitos de afetação de apoio financeiro 
aos Estados-Membros ao abrigo do 
mecanismo;

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento proporciona uma 
abordagem integrada para a recuperação 
eficaz e uniforme da União e refere-se aos 
seguintes domínios de intervenção 
prioritários europeus:
- a transição ecológica no contexto do 
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Pacto Ecológico, dos objetivos climáticos 
atualizados da União para 2030 e do 
objetivo da neutralidade climática da UE 
até 2050, respeitando do princípio de «não 
prejudicar»;
- a transformação digital no contexto da 
Agenda Digital;
- a coesão económica, produtividade e 
competitividade, no contexto da estratégia 
industrial e da estratégia para as PME;
- a coesão social no contexto do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais;
- a resiliência institucional, tendo em vista 
aumentar a capacidade de reação em 
situações de crise;
- as políticas do instrumento Next 
Generation EU, no contexto da Agenda de 
Competências para a Europa, da 
Garantia para a Juventude e da Garantia 
para a Infância.
A fim de respeitar o princípio de «não 
prejudicar», o mecanismo não concederá 
apoio financeiro às atividades excluídas 
definidas no ponto B do anexo V da 
proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que cria o 
programa InvestEU.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da concentração nos 
domínios de intervenção prioritários 
europeus e tendo em vista a melhoria da 
resiliência, da capacidade de ajustamento e 
da preparação de todos os 
Estados-Membros para situações de crise, 
atenuar o impacto social, de género e 
económico da crise, combatendo ao 
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rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

mesmo tempo as desigualdades sociais, e 
apoiar a transformação ecológica em prol 
dos objetivos climáticos e ambientais da 
União, incluindo o objetivo climático 
nacional e da União para 2030, e a 
transição digital aberta, contribuindo 
assim para a convergência económica e 
social ascendente, para restaurar o 
potencial de crescimento sustentável das 
economias da União, favorecer a criação de 
emprego no rescaldo da crise da 
COVID-19, garantir a transformação em 
prol de uma economia dos cuidados, 
proteger os níveis de investimentos 
públicos, promover o crescimento 
sustentável e gerar valor acrescentado 
europeu para que ninguém seja deixado 
para trás.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos devem conferir valor 
acrescentado europeu e deve ser dada 
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prioridade aos projetos transfronteiriços 
ou aos projetos que, devido a efeitos 
colaterais, gerem valor acrescentado 
europeu em mais do que um 
Estado-Membro ou região.
As reformas e os investimentos iniciados 
pelos Estados-Membros após 15 de março 
de 2020 (medidas de combate à crise do 
coronavírus) são elegíveis no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência.
O mecanismo não deve ser contrário aos 
interesses estratégicos e económicos da 
União. A este respeito, não deve ser 
concedido apoio a projetos que façam 
parte dos planos de investimento 
estratégico de países terceiros.
O mecanismo não deve substituir as 
despesas orçamentais nacionais 
regulares.
O mecanismo não deve financiar projetos 
prejudiciais ao mercado único ou 
suscetíveis de contribuir para a sua 
fragmentação.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Respeito dos valores europeus e promoção 

da não discriminação
1. As operações apoiadas pelo 
mecanismo devem respeitar os valores da 
União Europeia consagrados no artigo 2.º 
do TUE.
2. Os Estados-Membros e a 
Comissão tomam as medidas adequadas 
para evitar qualquer discriminação em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, eficiência, idade ou 
orientação sexual, ao prepararem e 
executarem os seus planos de recuperação 
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e resiliência.
3. A Comissão adota medidas de 
controlo ex post para verificar que 
nenhum projeto, organização ou entidade 
com um objetivo incompatível com os 
valores da União, incluindo os que sejam 
contrários ao princípio da não 
discriminação, tenha beneficiado de 
financiamento ao abrigo do mecanismo.
4. Em conformidade com o 
artigo 101.º, n.º 8, do Regulamento 
Financeiro, a Comissão está habilitada a 
aplicar correções financeiras, se for caso 
disso, mediante a anulação de uma parte 
da contribuição da União para o plano de 
recuperação e resiliência de um 
Estado-Membro e a recuperação junto do 
Estado-Membro de fundos já 
desembolsados, a fim de excluir do 
financiamento da União as despesas 
efetuadas em infração do direito 
aplicável.

Justificação

A presente alteração é complementar, mas diferente das alterações que vinculam o MRR ao 
mecanismo de defesa do Estado de direito. O cumprimento dos valores da UE por cada 
projeto financiado pelo mecanismo é uma necessidade absoluta, mesmo nos 
Estados-Membros em que os mecanismos de defesa do Estado de direito não apresentam 
geralmente deficiências. Os controlos ex post devem, por conseguinte, ser aplicados de forma 
mais pormenorizada do que o previsto pelo mecanismo de defesa do Estado de direito.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 5 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os montantes referidos no n.º 1, 
alínea a), podem também cobrir despesas 
relativas a atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão de 
cada instrumento e a realização dos seus 
objetivos, em especial estudos, reuniões de 

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

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

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Projetos de interesse europeu comum

O montante especificado no artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b-A) deve ser utilizado para 
financiar projetos de interesse europeu 
comum que tenham uma cobertura 
europeia com uma contribuição 
significativa para a transição ecológica e 
digital e para a recuperação económica 
no rescaldo da crise da COVID-19. Os 
projetos de interesse europeu comum 
devem ser introduzidos pela Comissão por 
meio de atos delegados que especifiquem 
os Estados-Membros participantes, os 
montantes, as metas e objetivos 
intermédios e os projetos prioritários/tipos 
de projetos. Os projetos de interesse 
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europeu comum são os seguintes:
- Turismo sustentável
-  Indústria aeronáutica
- Navegabilidade interior
- Sistema Europeu de Gestão do Tráfego 
Ferroviário nos corredores europeus de 
transporte de mercadorias
- Ligações energéticas transfronteiriças

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os recursos afetados aos Estados-Membros 
em regime de gestão partilhada podem, a 
pedido destes, ser transferidos para o 
mecanismo. A Comissão deve executar 
esses recursos diretamente, em 
conformidade com o artigo 62.º, n.º 1, 
alínea a), do Regulamento Financeiro. 
Esses recursos devem ser utilizados em 
benefício do Estado-Membro em causa e 
estar sujeitos aos mesmos requisitos no 
que respeita à boa gestão financeira do 
que os fundos iniciais.

Justificação

Os recursos não utilizados no âmbito da gestão partilhada podem ser canalizados para o 
mecanismo. Nos termos da proposta, os requisitos de execução são mais favoráveis ao 
mecanismo do que aos fundos iniciais, o que pode ter um efeito adverso nos fundos em gestão 
partilhada.

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Utilização do mecanismo por intermédio 

do InvestEU ou combinado com este
1. Em conformidade com os 
requisitos previstos no presente artigo, os 
Estados-Membros podem afetar, numa 
base voluntária, no plano de recuperação 
e resiliência, o montante a conceder 
através do InvestEU. O montante a 
conceder através do InvestEU pode ser 
utilizado para apoiar a solvência das 
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empresas estabelecidas nos 
Estados-Membros em causa. O plano de 
recuperação e resiliência deve incluir 
uma justificação para o acionamento das 
garantias orçamentais do InvestEU. No 
respeitante às dotações mencionadas no 
primeiro parágrafo, no caso das 
atividades previstas no acordo de 
contribuição referido no artigo [9.º] do 
[Regulamento InvestEU], os 
Estados-Membros podem transferir parte 
dos recursos previstos no artigo 5.º, n.º 2, 
para o Fundo InvestEU, para a 
assistência InvestEU correspondente.
2. Os pedidos de alteração de planos 
de recuperação e resiliência previstos no 
artigo 18.º só podem identificar recursos 
de exercícios futuros.
3. O montante previsto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, deve ser utilizado 
para aprovisionamento da parte da 
garantia da UE ao abrigo do 
compartimento do Estado-Membro.
4. Se, conforme estabelecido no 
artigo [9.º] do [Regulamento InvestEU], o 
acordo de contribuição não tiver sido 
celebrado [até 31 de dezembro de 2021], 
no montante a que se refere o n.º 1, o 
Estado-Membro deve apresentar um 
pedido de alteração do plano de 
recuperação e resiliência em 
conformidade com o artigo 18.º, para 
utilizar o montante correspondente. O 
acordo de contribuição relativo a um 
montante referido no n.º 1, afetado no 
âmbito de um pedido de alteração do 
plano de recuperação e resiliência, deve 
ser celebrado em simultâneo com a 
adoção da decisão que altera o plano.
5. Quando um acordo de garantia, 
como definido no artigo [9.º] do 
[Regulamento InvestEU], não tenha sido 
celebrado no prazo de [nove] meses a 
contar da aprovação do acordo de 
contribuição, os respetivos montantes 
devem ser transferidos de volta para o 
mecanismo e o Estado-Membro deve 
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apresentar um pedido correspondente de 
alteração do plano de recuperação e 
resiliência.
6. Quando um acordo de garantia, 
como definido no artigo [9.º] do 
[Regulamento InvestEU], não tenha sido 
plenamente implementado no prazo de 
[quatro anos] a contar da data da sua 
assinatura, o Estado-Membro pode 
solicitar que os montantes autorizados no 
acordo de garantia, mas que não cubram 
empréstimos subjacentes ou outros 
instrumentos com participação nos riscos, 
sejam tratados em conformidade com as 
disposições do n.º 5.7. Os recursos 
gerados por ou atribuíveis aos montantes 
afetados ao Fundo InvestEU e entregues 
através de garantias orçamentais devem 
ser colocados à disposição do 
Estado-Membro e utilizados para formas 
reembolsáveis de apoio em conformidade 
com o plano de recuperação e resiliência.

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota medidas de luta contra 
a fraude eficazes e proporcionadas, tendo 
em conta os riscos identificados.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Controlos e auditorias eficientes e eficazes
1. A Comissão, o OLAF, a 
Procuradoria Europeia e o Tribunal de 
Contas são expressamente autorizados a 
exercer os seus direitos, tal como previsto 
no artigo 129.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro.
2. O Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode efetuar 
inquéritos administrativos, incluindo 
inspeções e verificações no local, de 
acordo com as disposições e os 
procedimentos estabelecidos no 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
do Parlamento Europeu e do Conselho e 
no Regulamento (Euratom, CE) 
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n.º 2185/96 do Conselho, a fim de 
verificar a existência de fraudes, atos de 
corrupção ou quaisquer outras atividades 
ilegais que prejudiquem os interesses 
financeiros da União e estejam ligados a 
apoios ao abrigo do mecanismo.
3. A Comissão adota medidas de luta 
contra a fraude eficazes e 
proporcionadas, tendo em conta os riscos 
identificados. Para o efeito, a Comissão 
desenvolve ou adapta os sistemas 
informáticos existentes para criar um 
sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho que 
permita o acompanhamento, a deteção e a 
comunicação de irregularidades ou de 
fraudes.
4. As autoridades dos 
Estados-Membros envolvidas na 
implementação do apoio ao abrigo do 
mecanismo mantêm registos dos 
operadores económicos e dos seus 
beneficiários efetivos, caso esses 
beneficiários sejam pessoas singulares, 
implicados na aplicação dos fundos.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 8 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O apoio ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é complementar 
ao apoio prestado ao abrigo de outros 
fundos e programas da União. Os projetos 
de reforma e de investimento podem 
receber apoio de outros programas e 
instrumentos da União, desde que esse 
apoio não cubra os mesmos custos. A fim 
de permitir a prevenção e deteção de 
duplos financiamentos, o Estado-Membro 
deve utilizar o sistema digital de prestação 
de informações sobre o desempenho para 
registar as despesas ao abrigo do 
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mecanismo.

Justificação

Os Estados-Membros têm de registar as despesas ao abrigo do mecanismo, a fim de permitir 
o duplo financiamento (custos financiados ao abrigo do mecanismo e, eventualmente, 
também ao abrigo de outros fundos da UE).

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas que estabelecem uma ligação 

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

deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito

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

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Medidas de associação do mecanismo à 

boa gestão financeira
O artigo 33.º, n.º 1, o artigo 33.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), o artigo 33.º, n.º 3, assim 
como os artigos 34.º e 36.º do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
são aplicáveis à aplicação dos fundos ao 
abrigo do mecanismo nos 
Estados-Membros.

Justificação

A boa gestão financeira é mencionada num considerando, mas não num artigo. Por 
conseguinte, a relatora propõe a criação de um novo artigo, imediatamente após o artigo 
relativo à boa governação económica.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os recursos financeiros não 
afetados e anulados após a expiração do 
mecanismo são transferidos para um 
fundo no âmbito do quadro financeiro 
plurianual.

Alteração 65

Proposta de regulamento
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Artigo 12 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) As reformas de apoio ao 
crescimento e os investimentos 
sustentáveis adicionais, em conformidade 
com o artigo 15.º;

Alteração 68

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

c-A) O risco de taxa de juro resultante 
da transformação do prazo de vencimento 
suportado pelo Estado-Membro 
beneficiário.

Justificação

No seu parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui um Mecanismo de Recuperação e de Resiliência, o Tribunal de Contas alertou para 
esse risco.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à sua quota-parte do 
montante referido no artigo 5.º, nº 1, 
alínea b), calculado segundo a 
metodologia estabelecida no anexo I.

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) A justificação para solicitar o 
empréstimo e o seu montante são 
considerados razoáveis e plausíveis em 
relação às reformas de apoio ao 
crescimento e aos investimentos 
sustentáveis adicionais; e
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Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência visa ajudar a União a fazer 
face à crise causada pela pandemia de 
COVID-19, o que implica uma 
diversificação territorial dos 
investimentos. Por conseguinte, as 
autoridades regionais, as associações 
profissionais e as ONG são fundamentais 
para identificar e avaliar as necessidades 
de investimento específicas nos planos de 
recuperação e resiliência. A Comissão 
apresenta um código de conduta sobre 
parcerias, estabelecendo normas mínimas 
para o envolvimento das autoridades 
locais e regionais competentes, das 
organizações profissionais e da sociedade 
civil relevantes, em conformidade com o 
princípio da parceria.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. No caso dos países da 
área do euro, deve ser prestada atenção às 
recomendações pertinentes para a área do 
euro aprovadas pelo Conselho. Os planos 
de recuperação e resiliência devem também 
ser coerentes com as informações incluídas 
pelos Estados-Membros nos programas 
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âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

nacionais de reformas no âmbito do 
Semestre Europeu, nos seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União. Os planos de 
recuperação e resiliência devem ser 
elaborados na sequência de uma consulta 
adequada dos órgãos de poder local e 
regional e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e a 
sociedade civil, em conformidade com o 
Código de Conduta Europeu sobre 
Parcerias.

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

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

22 […] 22 […]

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que os planos de recuperação 
e resiliência, bem como quaisquer futuros 
programas financiados ao abrigo do 
mecanismo, contribuam para o respeito e 
a promoção da igualdade entre mulheres 
e homens, em conformidade com o artigo 
8.º do TFUE. As avaliações sublinharam 
a importância de ter em conta a perspetiva 
dos objetivos em matéria de igualdade de 
género em todas as componentes e em 
todas as fases de preparação e 
acompanhamento.
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Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir para o 
reforço do mercado único.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 14 –  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 
472/2013 ou esteja sujeito a vigilância ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 332/2002 
do Conselho, as disposições previstas no 
presente regulamento devem ser aplicadas 
ao Estado-Membro em causa no que 
respeita aos desafios e prioridades 
identificados pelas medidas previstas ao 
abrigo desses regulamentos.

3. Sempre que um Estado-Membro 
esteja isento da supervisão e avaliação no 
quadro do Semestre Europeu com base no 
artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 
472/2013 ou esteja sujeito a vigilância ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 332/2002 
do Conselho, as disposições previstas no 
presente regulamento devem ser aplicadas 
ao Estado-Membro em causa no que 
respeita aos desafios e prioridades 
identificados pelas medidas previstas ao 
abrigo desses regulamentos. Os planos de 
recuperação e resiliência também devem 
incluir medidas eficazes de apoio 
diversificado e indiscriminado às 
organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos, às organizações sem fins 
lucrativos, aos meios de comunicação 
social independentes e aos municípios, 
regiões ou outros órgãos de poder 
infranacionais.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer Estado-Membro sujeito 
a um procedimento relacionado com o 
respeito pelo Estado de direito só deve 
receber o apoio financeiro concedido ao 
abrigo deste mecanismo quando o 
referido procedimento for concluído e 
tiverem sido tomadas medidas corretivas 
pelo Estado-Membro, em conformidade 
com o mecanismo de defesa do Estado de 
direito da [proposta da Comissão de 
regulamento sobre a proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que diz 
respeito ao Estado de direito nos 
Estados-Membros (COM/2018/324 final) 
(2018/0136 (COD)].
Se, durante a execução do plano de 
recuperação e resiliência, um 
Estado-Membro desrespeitar de forma 
grave e repetida o princípio do Estado de 
direito, a Comissão fica habilitada a 
orientar diretamente os pagamentos de 
fundos ao abrigo do mecanismo.

Justificação

O respeito pelo Estado de direito, depois de mencionado num novo considerando, deve 
também ser exigido por um artigo, uma vez que tal deve ser uma condição prévia para 
receber o apoio do mecanismo.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Uma explicação da forma como se 
espera que sejam enfrentados os desafios e 
prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu;

a) Uma justificação da forma como 
são enfrentados os desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, incluindo os seus aspetos 
orçamentais, ou nas informações 
analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa elaboradas pelos serviços da 
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Comissão no contexto do Semestre 
Europeu, e os desafios relacionados com 
o artigo 6.º do Regulamento (UE) 
n.º 1176/2011; no caso dos países da área 
do euro, deve ser prestada especial 
atenção às recomendações pertinentes 
para a área do euro aprovadas pelo 
Conselho;

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) As medidas que se considere 
estarem alinhadas com as recomendações 
específicas por país, às quais deve ser 
dada prioridade;

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Uma explicação da forma como os 
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planos contribuiriam para o reforço do 
mercado único;

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, bem como a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência;

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro em 
causa e atenua o impacto económico e 
social da crise, sobretudo para as PME, 
bem como a sua contribuição para o 
reforço da coesão económica, social e 
territorial e para a convergência;

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma explicação da coerência do 
plano com os documentos pertinentes 
adotados ou com as informações 
analíticas sobre o Estado-Membro em 
causa elaboradas pelos serviços da 
Comissão no contexto do Semestre 
Europeu;

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As metas e os objetivos intermédios 
previstos e um calendário indicativo para a 
execução das reformas durante um período 
máximo de quatro anos e dos 
investimentos durante um período máximo 

d) As metas e os objetivos intermédios 
claros previstos, bem como os indicadores 
que permitem medi-los, e um calendário 
indicativo para a execução das reformas de 
apoio ao crescimento durante o período 



PE655.861v03-00 56/80 AD\1217364PT.docx

PT

de sete anos; até 31 de dezembro de 2024 e dos 
investimentos durante o período até 31 de 
dezembro de 2027;

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os projetos de investimento 
previstos e o respetivo período de 
investimento;

e) Os projetos de investimento 
sustentável previstos e o respetivo período 
de investimento;

Que autoridade nacional e intermediários 
financeiros, com exceção dos bancos de 
fomento nacionais, são responsáveis pela 
execução dos projetos de investimento;

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea f-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Se aplicável, informações sobre o 
financiamento nacional existente ou 
previsto ou outros financiamentos 
públicos;

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 15 –  n.º  3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Se for caso disso, informações 
sobre o financiamento da União existente 
ou previsto;

g) Se for caso disso, informações 
sobre o financiamento da União existente 
ou previsto e a sua coordenação e 
adicionalidade relativamente ao 
mecanismo;

Alteração 90
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

j) As disposições para a aplicação 
eficaz do plano de recuperação e resiliência 
pelo Estado-Membro em causa, incluindo 
as metas e os objetivos intermédios claros 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Uma explicação das disposições 
adotadas pelos Estados-Membros para 
proteger os interesses financeiros da 
União, nomeadamente as medidas que 
visam a prevenção, deteção, comunicação, 
correção e investigação de irregularidades 
e fraudes, a recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, a imposição de sanções, bem como 
as medidas destinadas a garantir uma 
coordenação adequada com as iniciativas, 
regras e organismos antifraude da União, 
e a utilização do Sistema de Gestão de 
Irregularidades (SGI) pelo Organismo 
Europeu de Luta Antifraude. Para efeitos 
de deteção e comunicação de 
informações, o Estado-Membro pode 
recorrer ao sistema digital e a quaisquer 
outras ferramentas informáticas de 
prestação de informações sobre o 
desempenho, que a Comissão coloca à 
disposição dos Estados-Membros.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea k)
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Texto da Comissão Alteração

k) Se for caso disso, o pedido de apoio 
sob a forma de empréstimos e os objetivos 
intermédios adicionais referidos no artigo 
12.º, n.ºs 2 e 3, e os respetivos elementos; e

k) Se for caso disso, o pedido de apoio 
sob a forma de empréstimos e os objetivos 
intermédios claros adicionais referidos no 
artigo 12.º, n.ºs 2 e 3, e os respetivos 
elementos; e

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser elaborados com a 
devida participação das partes 
interessadas, como os órgãos de poder 
local e regional (incluindo as capitais 
nacionais e regionais e/ou as dez maiores 
cidades do Estado-Membro em causa), as 
organizações da sociedade civil e os 
parceiros sociais e os representantes do 
setor económico, em conformidade com o 
princípio da parceria.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 16 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência, a Comissão atua em estreita 
cooperação com o Estado-membro em 
causa e consulta as autoridades locais e 
regionais e as organizações profissionais 
e relevantes da sociedade civil. A 
Comissão pode apresentar observações ou 
solicitar informações suplementares para 
garantir que os recursos não correm o 
risco de serem objeto de atividades 
fraudulentas, de corrupção ou outras 
atividades ilegais que afetem os interesses 
económicos da União. O Estado-Membro 
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em causa fornece as informações 
suplementares solicitadas e pode, se 
necessário, rever o plano antes de o 
apresentar oficialmente.

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 96

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
responder de forma eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país, nomeadamente sobre 
o Estado de direito e corrupção, 
pertinentes dirigidas ao Estado-Membro 
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oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

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

Alteração 97

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência garante uma proteção eficaz 
dos interesses financeiros da União, 
através de medidas antifraude e de 
procedimentos simplificados, sempre que 
possível a nível nacional e, se for caso 
disso, a nível regional, a fim de evitar 
irregularidades não fraudulentas;

Alteração 98

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano é suscetível de 
satisfazer normas adequadas em matéria 
de transparência e práticas 
contabilísticas.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 100

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 101

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As metas e os objetivos intermédios são alcançados, não «cumpridos de forma satisfatória».
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Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se considerar que os motivos 
invocados pelo Estado-Membro em causa 
não justificam uma alteração do plano de 
recuperação e resiliência, a Comissão 
indefere o pedido no prazo de quatro meses 
a contar da apresentação oficial, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de um mês a contar da comunicação 
das conclusões da Comissão. Se a 
implementação tiver sido prejudicada por 
um dos seguintes motivos, as alterações 
são rejeitadas enquanto não forem objeto 
de uma investigação exaustiva nos 
seguintes casos:  má gestão, 
irregularidades e fraude.

Alteração 104
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Após a conclusão das metas e dos objetivos 
intermédios pertinentes acordados, 
indicados no plano de recuperação e 
resiliência aprovado no ato de execução da 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente.  A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
cumpridos de forma satisfatória. Para 
efeitos da avaliação, é igualmente tida em 
conta a disposição operacional referida no 
artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Após a conclusão das metas e dos objetivos 
intermédios pertinentes acordados, 
indicados no plano de recuperação e 
resiliência aprovado no ato delegado da 
Comissão, o Estado-Membro em causa 
apresenta à Comissão um pedido 
devidamente justificado de pagamento da 
contribuição financeira e, se for caso disso, 
da parcela do empréstimo. Esses pedidos 
de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos na 
decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, foram 
alcançados. Para efeitos da avaliação, é 
igualmente tida em conta a disposição 
operacional referida no artigo 17.º, n.º 6. 
Em caso de alegadas irregularidades ou 
fraude ou de infrações ao Estado de 
direito, a Comissão avalia de que forma a 
consecução dos objetivos foi afetada. A 
Comissão pode ser assistida por peritos.

Justificação

A suspensão dos pagamentos deve basear-se numa avaliação efetuada pela Comissão. A fim 
de permitir a suspensão dos pagamentos com base em alegadas irregularidades, fraude e 
infrações ao Estado de direito. Estes motivos devem ser explicitamente incluídos nas 
explicações relativas à avaliação da Comissão.

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 19 –  n.º  4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, na sequência da avaliação referida no 
n.º 3, a Comissão concluir que as metas e 
os objetivos intermédios estabelecidos na 

Se, na sequência da avaliação referida no 
n.º 3, a Comissão concluir que as metas e 
os objetivos intermédios estabelecidos na 
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decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, não 
foram satisfatoriamente cumpridos, é 
suspenso o pagamento da totalidade ou de 
parte da contribuição financeira. O 
Estado-Membro em causa pode apresentar 
observações no prazo de um mês a contar 
da comunicação da avaliação da Comissão. 

decisão referida no artigo 17.º, n.º 1, não 
foram alcançados, é suspenso o pagamento 
da totalidade ou de parte da contribuição 
financeira. A Comissão pode indicar quais 
as medidas que devem ser aplicadas para 
garantir que as metas e os objetivos 
intermédios sejam alcançados. O 
Estado-Membro em causa pode apresentar 
observações no prazo de um mês a contar 
da comunicação da avaliação da Comissão.

Justificação

A presente alteração visa permitir que a Comissão indique que medidas corretivas podem ou 
devem ser adotadas pelo Estado-Membro. Além disso, as metas e os objetivos intermédios 
não podem ser cumpridos, mas sim alcançados.

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1.

A suspensão é levantada caso o 
Estado-Membro tenha tomado as medidas 
necessárias para garantir o cumprimento 
satisfatório das metas e dos objetivos 
intermédios referidos no artigo 17.º, n.º 1 e 
que os fundos gastos de forma não 
satisfatória sejam reembolsados.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 19 –  n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao 

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão disponibiliza o montante da 
contribuição financeira às autoridades 
regionais e locais e a outras partes 
interessadas, incluindo parceiros sociais e 
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Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

organizações da sociedade civil que 
contribuam para dar resposta aos desafios 
identificados no plano de recuperação e 
resiliência, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
cancelado em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro.

7. Se, no prazo de 18 meses a contar 
da data de adoção da decisão referida no 
artigo 17.º, n.º 1, o Estado-Membro em 
causa não tiver realizado progressos 
concretos no que respeita às metas e aos 
objetivos intermédios pertinentes, o 
montante da contribuição financeira é 
disponibilizado às autoridades regionais e 
locais e a outras partes interessadas, 
incluindo parceiros sociais e organizações 
da sociedade civil que contribuam para 
dar resposta aos desafios identificados no 
plano de recuperação e resiliência.

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Proteção dos interesses financeiros da 

União
Os Estados-Membros que beneficiam de 
apoio ao abrigo do mecanismo devem 
garantir a proteção dos interesses 
financeiros da União através de medidas 
proporcionadas, incluindo a prevenção, 
deteção, comunicação, investigação e 
correção de irregularidades e fraudes, a 
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recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, a 
imposição de sanções administrativas; as 
autoridades públicas envolvidas na 
execução do mecanismo, os destinatários 
finais, bem como quaisquer terceiros 
envolvidos devem conceder os direitos e o 
acesso necessários à Comissão, ao 
Organismo Europeu de Luta Antifraude, 
à Procuradoria Europeia e ao Tribunal de 
Contas Europeu no exercício dos seus 
poderes.
1. Ao executarem o mecanismo, os 
Estados-Membros, enquanto beneficiários 
ou mutuários de fundos ao abrigo do 
mesmo, devem tomar todas as medidas 
necessárias para proteger os interesses 
financeiros da União, incluindo o 
exercício obrigatório do dever de 
diligência em relação aos requerentes do 
mecanismo e, em especial, para garantir 
que todas as medidas de execução de 
reformas e projetos de investimento ao 
abrigo do plano de recuperação e 
resiliência respeitam o direito da União e 
o direito nacional aplicáveis.
2. Os acordos referidos no artigo 
13.º, n.º 2, e as decisões referidas no 
artigo 19.º, n.º 1, devem estipular que os 
Estados-Membros fiquem obrigados a:
a) verificar regularmente que o 
financiamento concedido foi corretamente 
utilizado, em conformidade com todas as 
regras aplicáveis, e que qualquer medida 
que vise a execução de reformas e de 
projetos de investimento no âmbito do 
plano de recuperação e resiliência tenha 
sido corretamente aplicada, em 
conformidade com todas as regras 
aplicáveis, incluindo o direito da União e 
o direito nacional;
b) tomar medidas adequadas para 
prevenir, detetar e resolver os casos de 
fraude, corrupção e conflitos de 
interesses, conforme definido no 
artigo 61.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 
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Financeiro, e agir judicialmente para 
recuperar os fundos desviados, incluindo 
no que respeita a qualquer medida de 
execução de reformas e projetos de 
investimento no âmbito do plano de 
recuperação e resiliência;
c) anexar ao pedido de pagamento: (i) 
uma declaração de gestão, que confirme 
que os fundos foram utilizados para o fim 
a que se destinam, que as informações 
apresentadas com o pedido de pagamento 
são completas, exatas e fiáveis e que os 
sistemas de controlo aplicados dão 
garantias de que os fundos foram geridos 
em conformidade com todas as regras 
aplicáveis; e (ii) uma síntese das 
auditorias e dos controlos efetuados, 
incluindo as lacunas identificadas e 
eventuais medidas corretivas adotadas;
d) recolher, para efeitos de auditoria e 
controlo da utilização dos fundos em 
relação a medidas de execução de 
reformas e de projetos de investimento no 
âmbito do plano de recuperação e 
resiliência, em formato eletrónico e numa 
base de dados única, as seguintes 
categorias de dados: (i) nome do 
beneficiário final dos fundos; (ii) nome do 
contratante e do subcontratante, caso o 
destinatário final dos fundos seja uma 
entidade adjudicante em conformidade 
com as disposições da União ou nacionais 
em matéria de contratos públicos; (iii) 
nome(s) próprio(s), apelido(s) e data de 
nascimento do(s) beneficiário(s) efetivo(s) 
do destinatário dos fundos ou do 
contratante, conforme definido no n.º 6 do 
artigo 3.º da Diretiva (UE) 2015/849 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 2015, relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais ou 
de financiamento do terrorismo; (iv) lista 
de todas as medidas de execução de 
reformas e de projetos de investimento no 
âmbito do plano de recuperação e 
resiliência e o montante total do 
financiamento público, indicando o 
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montante dos fundos desembolsados ao 
abrigo do mecanismo e ao abrigo de 
outros fundos da União:
e) impor obrigações a todos os 
beneficiários finais dos fundos 
desembolsados para medidas de execução 
de reformas e de projetos de investimento 
incluídos no plano de recuperação e 
resiliência, ou a todas as outras pessoas 
ou entidades envolvidas na sua execução, 
para autorizar expressamente a Comissão, 
o OLAF, a Procuradoria Europeia e o 
Tribunal de Contas a exercerem os seus 
direitos, tal como previsto no artigo 129.º, 
n.º 1, do Regulamento Financeiro, e 
impor obrigações semelhantes a todos os 
beneficiários finais dos fundos 
desembolsados;
f) manter registos, em conformidade com 
o artigo 132.º do Regulamento [RF].
3. Os acordos referidos no artigo 
13.º, n.º 2, e as decisões referidas no 
artigo 19.º, n.º 1, devem igualmente prever 
o direito de a Comissão reduzir 
proporcionalmente o apoio concedido ao 
abrigo do mecanismo e de recuperar 
qualquer montante devido ao orçamento 
da União ou de solicitar o reembolso 
antecipado do empréstimo, em casos de 
fraude, corrupção e conflito de interesses 
lesivos dos interesses financeiros da 
União ou de incumprimento das 
obrigações decorrentes dos referidos 
acordos e decisões. Ao decidir sobre o 
montante da recuperação, a redução ou o 
montante a reembolsar antecipadamente, 
a Comissão deve respeitar o princípio da 
proporcionalidade e ter em conta a 
gravidade da fraude, da corrupção e dos 
conflitos de interesses lesivos dos 
interesses financeiros da União ou do 
incumprimento das obrigações. O 
Estado-Membro deve ter a oportunidade 
de apresentar as suas observações antes 
de ser efetuada a redução ou de ser 
solicitado o reembolso antecipado.
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Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-B
Pagamentos a beneficiários finais

1. É definido um limite para o 
montante total atribuído para fins de 
investimentos ao abrigo do mecanismo a 
um beneficiário efetivo, caso esse 
proprietário seja uma pessoa singular, por 
um operador económico que beneficie de 
apoio ao abrigo do mecanismo. O limite 
máximo é fixado em 1 000 000 EUR por 
beneficiário efetivo. A Comissão deve ser 
notificada se o limite for excedido. A 
Comissão avalia, caso a caso, se, em 
situações devidamente justificadas, pode 
ser concedida uma exceção. A Comissão 
desenvolve, sem demora injustificada, 
critérios objetivos claramente definidos, 
que serão publicados sob a forma de 
orientações destinadas às autoridades dos 
Estados-Membros.
2. Será criado um repositório de 
dados separado para os beneficiários a 
quem foi concedida uma exceção para 
excederem o limite máximo estabelecido 
de 1 000 000 EUR. A Comissão recolhe 
informações sobre todos os pagamentos 
efetuados a cada beneficiário, incluindo o 
beneficiário efetivo no sistema digital de 
prestação de informações sobre o 
desempenho, e calcula o montante total 
por beneficiário efetivo.
3. O sistema de prestação de 
informações sobre o desempenho deve ser 
adaptado para o efeito.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 19-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-B
Auditoria externa

1. O Tribunal de Contas exerce os 
seus poderes em conformidade com o 
artigo 7.º do presente regulamento, bem 
como com o artigo 287.º, n.º 1, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
2. O Tribunal de Contas é informado 
das regras internas a que se refere o 
artigo 60.º, n.º 1, do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046, incluindo a 
nomeação dos gestores orçamentais, bem 
como do ato de delegação a que se refere 
o artigo 79.º do mesmo regulamento.
3. O Tribunal de Contas pode emitir 
pareceres sobre questões relacionadas 
com o mecanismo, a pedido da Comissão, 
do Conselho ou do Parlamento. 
4. Simultaneamente com o relatório 
anual referido no artigo 258.º do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
o Tribunal de Contas envia ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
declaração sobre a fiabilidade das contas 
e a legalidade e a regularidade das 
operações subjacentes do mecanismo, que 
é publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6.  Para o efeito, os relatórios 

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios trimestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
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trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

trimestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência. A fim de 
assegurar uma maior transparência e 
responsabilização, os representantes dos 
Estados-Membros responsáveis pelos 
planos de recuperação e resiliência 
devem, a pedido do Parlamento Europeu, 
comparecer perante as comissões 
competentes para debater as medidas 
previstas e a adotar nos termos do 
presente regulamento. Os 
Estados-Membros devem, em qualquer 
fase do processo, facultar 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho as informações pertinentes.

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º.  O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 
sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º, assim como os 
relatórios nacionais previstos no artigo 
20.º do presente regulamento.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 21 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode desenvolver 2. A Comissão pode desenvolver 
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atividades de comunicação para assegurar a 
visibilidade do financiamento da União no 
que respeita ao apoio financeiro previsto 
no plano de recuperação e resiliência 
pertinente, nomeadamente através de 
atividades de comunicação conjuntas com 
as autoridades nacionais em causa.

atividades de comunicação para assegurar a 
visibilidade do financiamento da União no 
que respeita ao apoio financeiro previsto 
no plano de recuperação e resiliência 
pertinente, mediante a colocação de um 
elemento visível identificativo da União, 
nomeadamente através de atividades de 
comunicação conjuntas com as autoridades 
nacionais, regionais e locais, bem como 
com as organizações profissionais e da 
sociedade civil pertinentes em causa. A 
Comissão assegura a visibilidade das 
despesas efetuadas no âmbito do 
mecanismo, indicando com clareza que os 
projetos apoiados devem ser claramente 
identificados como «Iniciativa de 
Recuperação da UE».

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento um relatório semestral sobre 
os progressos realizados na consecução 
dos objetivos intermédios dos planos de 
recuperação e resiliência, bem como 
sobre a complementaridade dos planos 
com os programas existentes da União. Os 
relatórios semestrais devem incluir uma 
repartição do orçamento da União 
executado por Estado-Membro, indicando 
quais as atividades apoiadas pelo 
orçamento da União, incluindo os 
montantes agregados recebidos por 
beneficiário final, utilizando o sistema 
digital de comunicação de informações 
sobre o desempenho.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Introduzir procedimentos simples e 
claros para evitar encargos 
administrativos excessivos para as 
autoridades públicas envolvidas e para os 
destinatários finais;

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O sistema digital de prestação de 
informações sobre o desempenho deve 
centralizar as informações necessárias 
para identificar os beneficiários finais 
(incluindo os respetivos beneficiários 
efetivos) de apoio financeiro ao abrigo do 
mecanismo para as atividades no âmbito 
do mecanismo em cada Estado-Membro. 
É da responsabilidade das autoridades 
nacionais exercer plenamente o dever de 
diligência.

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Relatório semestral

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 

1. A Comissão apresenta um relatório 
semestral ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução do mecanismo 
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criado no presente regulamento. criado no presente regulamento.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo.

2. O relatório semestral inclui 
informações sobre os progressos realizados 
no que respeita aos planos de recuperação e 
resiliência dos Estados-Membros em causa 
ao abrigo do mecanismo, bem como sobre 
o estado da execução dos pagamentos.

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório semestral inclui 
também as seguintes informações:

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A lista completa dos beneficiários 
finais do mecanismo, bem como o objetivo 
de cada operação financiada, no todo ou 
em parte, pelo mecanismo

Justificação

Uma vez publicada, esta lista ajudaria qualquer instituição ou organismo relevante, como o 
Parlamento Europeu, o OLAF, o Tribunal de Contas Europeu ou a Procuradoria Europeia, a 
efetuar as auditorias e controlos necessários.

Alteração 123
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma secção por Estado-Membro, 
especificando a forma como é aplicado o 
princípio da boa gestão financeira, em 
conformidade com o artigo 61.º do 
Regulamento Financeiro.

Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O relatório anual é transmitido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
âmbito da apresentação integrada de 
relatórios financeiros e de prestação de 
contas, e deve fazer parte do processo de 
quitação anual da Comissão pela 
execução do orçamento, tal como 
estabelecido nos artigos 260.º a 262.º do 
Regulamento (UE/Euratom) 2018/1046, 
em conformidade com o artigo 7.º do 
presente regulamento, constituindo um 
capítulo separado do relatório de quitação 
da Comissão.

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1 Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas ao 
público, nomeadamente através dos meios 
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comunicação social ou a população em 
geral.

de comunicação social, de forma não 
discriminatória.

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 26 –  n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de dar visibilidade ao apoio 
da União Europeia no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, 
os Estados-Membros são obrigados a 
informar os seus cidadãos sobre os 
projetos financiados ao abrigo do 
mecanismo, através dos seus serviços 
públicos de radiodifusão. No caso de 
investimentos superiores a 0,1 % do PIB 
dos Estado-Membros, um representante 
da Comissão deve estar presente na 
cerimónia de entrega para destacar o 
investimento da União.

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Nas suas atividades de 
comunicação, a Comissão deve mobilizar 
as redes locais de partes interessadas, a 
fim de assegurar que os fundos chegam 
rapidamente aos beneficiários 
necessitados, e eliminar quaisquer 
barreiras à informação sobre os fundos 
disponíveis ao abrigo do mecanismo.

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados a 
que se refere o artigo 14.º é conferido à 
Comissão até 31 de dezembro de 2028.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 14.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro, de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar melhor», de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 129

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se a obrigação de participação das 
partes interessadas no processo de 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, nos termos do artigo 15.º, 
n.º 5, do presente regulamento, foi 
plenamente cumprida em conformidade 
com o princípio da parceria.
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Alteração 130

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.7 -A O plano de recuperação e 
resiliência foi elaborado com a devida 
participação das partes interessadas, 
como os órgãos de poder local e regional 
(incluindo as capitais nacionais e 
regionais e/ou as dez maiores cidades do 
Estado-Membro em causa), as 
organizações da sociedade civil e os 
parceiros sociais e os representantes do 
setor económico, em conformidade com o 
princípio da parceria. Para a avaliação 
deste critério, a Comissão tem em 
consideração os seguintes elementos:
- o Estado-Membro iniciou um diálogo 
com as partes interessadas no processo de 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, criou canais organizados para 
recolher e analisar as opiniões das partes 
interessadas, foram realizados fóruns 
adequados com a participação das partes 
interessadas, a fim de trocar pontos de 
vista sobre os planos de recuperação e 
resiliência;
- o Estado-Membro analisou, avaliou e 
teve em consideração as propostas feitas 
pelas partes interessadas.
Avaliação
A – Em grande medida
B – Moderadamente
C – Em pequena medida
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