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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

Tal como apresentado na proposta da Comissão, o Programa de Apoio às Reformas pós-2020 
é composto por três instrumentos: 1) o Instrumento de Assistência Técnica, que tem por base o 
atual Programa de Apoio às Reformas Estruturais (SRSP), 2) o Instrumento de Execução das 
Reformas e 3) o Mecanismo de Convergência. No entanto, os debates em curso no Conselho 
da União Europeia sublinham a possibilidade de o Programa de Apoio às Reformas ser 
estruturado de forma diferente: 1) o Instrumento de Assistência Técnica, que tem por base o 
atual Programa de Apoio às Reformas Estruturais (SRSP), 2) o Instrumento Orçamental para a 
Convergência e a Competitividade para a área do euro (BICC) e 3) o Instrumento de 
Convergência e Reforma para os Estados-Membros não pertencentes à área do euro (CRI). O 
relator tomou nota destes debates em curso no Conselho relativos a uma estrutura diferente do 
programa.

As reformas estruturais apoiadas pelo RSP podem ter um impacto significativo no mercado de 
trabalho e nos sistemas de segurança social dos Estados-Membros. O relator realça a avaliação 
de impacto levada a cabo pela Comissão (SWD(2018) 310 final), que prevê que o RSP tenha 
«um efeito positivo no emprego, estimulando a criação de emprego em toda a União. Esse efeito 
pode ser gerado, por exemplo, através de reformas do mercado de trabalho, em particular as 
que aumentam as competências e qualificações da força de trabalho e a adaptação das 
competências às necessidades do mercado. O programa também pode ter efeitos positivos sobre 
a distribuição dos rendimentos, as políticas ativas do mercado de trabalho, a inclusão social e a 
proteção social, promovendo a realização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.”

O relator prevê que o RSP forneça incentivos suficientes para que os Estados-Membros 
contribuam para a competitividade e a prosperidade da União Europeia, abordem a dinâmica e 
a digitalização dos futuros mercados de trabalho, combatam a exclusão social e criem 
oportunidades para os seus cidadãos, especialmente para as crianças e os jovens. Tendo em 
conta a ligação entre o âmbito de aplicação do RSP e a aplicação das recomendações 
específicas por país previstas no Semestre Europeu, o relator espera que o RSP contribua 
substancialmente para a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O relator espera que 
o RSP incentive e promova reformas com um investimento de impacto social, que também 
proporcionem soluções digitais para as necessidades e os benefícios sociais dos cidadãos, 
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melhorando o seu bem-estar social.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a terem em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu de coordenação das políticas 
económicas é o quadro para identificar as 
prioridades nacionais de reforma e 
acompanhar a sua execução. Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
prioridades de reforma. Essas estratégias 
devem ser apresentadas paralelamente aos 
programas nacionais de reformas anuais, 
como forma de delinear e coordenar os 
projetos de investimento prioritários a 
apoiar pelo financiamento nacional e/ou da 
União. Devem também servir para utilizar 
o financiamento da União de forma 
coerente e maximizar o valor acrescentado 
do apoio financeiro a receber, 
nomeadamente dos programas apoiados 
pela União no âmbito do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, do Fundo 
de Coesão, do Fundo Social Europeu, do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento. 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas e o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, a 
função europeia de estabilização do 
investimento e o InvestEU, quando 
relevantes.

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu de coordenação das políticas 
económicas é o quadro para identificar as 
prioridades nacionais de reforma e 
acompanhar a sua execução. Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
prioridades de reforma tendo em conta as 
necessidades de investimento e os desafios 
inerentes às disparidades regionais e 
territoriais. Essas estratégias devem ser 
apresentadas paralelamente aos programas 
nacionais de reformas anuais, após ampla 
consulta das partes interessadas 
relevantes, incluindo os parceiros sociais, 
como forma de delinear e coordenar os 
projetos de investimento prioritários a 
apoiar pelo financiamento nacional e/ou da 
União. Devem também servir para utilizar 
o financiamento da União de forma 
coerente e maximizar o valor acrescentado 
do apoio financeiro a receber, 
nomeadamente dos programas apoiados 
pela União no âmbito do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, do Fundo 
de Coesão, do Fundo Social Europeu, do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento. 
Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas e o Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural, a 
função europeia de estabilização do 
investimento e o InvestEU, quando 
relevantes. Os Estados-Membros e a 
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Comissão devem assegurar a 
coordenação, complementaridade e 
coerência entre o programa e outros 
instrumentos da União, nomeadamente 
evitando duplicações ao longo do 
processo.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No âmbito das metas do Semestre 
Europeu, as reformas devem ter por base 
a solidariedade, a integração e a justiça 
social, com vista à criação de empregos de 
qualidade e de um crescimento 
sustentável, melhorando assim o nível de 
vida de todos os cidadãos da União e 
assegurando a igualdade, a inclusão e o 
acesso à proteção social para todos, em 
consonância com os princípios 
fundamentais do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A crise económica e financeira 
demonstrou que o desenvolvimento de 
economias e sistemas financeiros sãos e 
resilientes, assentes em estruturas 
económicas e sociais sólidas, ajuda os 
Estados-Membros a responder de forma 
mais eficiente aos choques e a recuperar 
mais rapidamente. A execução de reformas 
estruturais faz parte das prioridades 
políticas da União, porque essas reformas 
procuram colocar a recuperação numa rota 
sustentável, desbloquear o potencial de 
crescimento, reforçar a capacidade de 
ajustamento e apoiar o processo de 

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

reforçar a capacidade de ajustamento e os 
sistemas de segurança social e apoiar o 
processo de convergência ascendente. A 
prossecução de reformas estruturais 
deveria também contribuir para reforçar a 
coesão económica, social e territorial, 
impulsionar a produtividade e o 
investimento, criar boas condições 
económicas e sociais para o crescimento 
sustentável e o emprego, bem como fazer 
face aos desafios demográficos na União. 
Deveria contribuir para a criação de 
mercados de trabalho resilientes, a 
promoção de empregos dignos e o reforço 
da inclusão social. Além disso, as 
reformas destinam-se a contribuir para 
eliminar os estrangulamentos e criar um 
ambiente propício ao investimento e às 
pequenas e médias empresas, 
nomeadamente para uma 
reindustrialização inovadora e 
sustentável. Mais especificamente, as 
reformas dos sistemas de educação e 
formação devem contribuir para 
estimular a atividade económica e, ao 
mesmo tempo, criar condições para o 
crescimento a médio e longo prazo.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) O grau de execução das reformas 
estruturais nos Estados-Membros ainda não 
é suficiente em toda a União. A 
experiência com a execução do mecanismo 
de coordenação das políticas económicas 
no âmbito do Semestre Europeu mostra 
que, em geral, a execução de reformas 
estruturais tem sido lenta e desigual e que 
os esforços nacionais de reforma devem ser 
reforçados e incentivados mediante um 
diálogo mais estreito entre a Comissão e 
os Estados-Membros e com o apoio da 
política de coesão, tendo em conta que 



AD\1200173PT.docx 7/35 PE645.062v02-00

PT

alguns Estados-Membros, sobretudo os 
que não pertencem à área do euro, 
registam um baixo crescimento, elevadas 
taxas de desemprego, um agravamento 
das disparidades sociais e um aumento do 
risco de pobreza.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) É necessário levar a cabo reformas 
estruturais inteligentes, sustentáveis e 
inclusivas, em conformidade com o 
artigo 9.º do TFUE, uma vez que a União 
incorporou a aplicação dessas reformas 
estruturais nas suas prioridades políticas 
para colocar a recuperação numa rota 
sustentável, libertar o potencial de 
crescimento para reforçar a capacidade 
de ajustamento, estimular o crescimento, 
criar empregos dignos, promover o 
investimento e apoiar o processo de uma 
maior convergência económica e social.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Regulamento (UE) 2017/825 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19 
estabeleceu o programa de apoio às 
reformas estruturais (SRSP) para o período 
de 2017 a 2020, com um orçamento de 142 
800 000 de EUR. O SRSP foi criado para 
reforçar a capacidade dos Estados-
Membros para preparar e executar 
reformas administrativas e estruturais 
sustentáveis em termos de crescimento, 
nomeadamente através da assistência à 
utilização eficiente e eficaz dos fundos da 
União. A assistência técnica ao abrigo 

(7) O Regulamento (UE) 2017/825 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19 
estabeleceu o programa de apoio às 
reformas estruturais (SRSP) para o período 
de 2017 a 2020, com um orçamento de 142 
800 000 de EUR. O SRSP foi criado para 
reforçar a capacidade dos Estados-
Membros para preparar e executar 
reformas administrativas e estruturais 
sustentáveis em termos de crescimento, 
nomeadamente através da assistência à 
utilização eficiente e eficaz dos fundos da 
União. A assistência técnica ao abrigo 
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desse programa é fornecida pela Comissão, 
a pedido de um Estado-Membro, e pode 
abranger um vasto leque de domínios 
setoriais. A experiência inicial com o SRSP 
mostrou uma procura de assistência técnica 
quatro vezes (em 2017) e cinco vezes (em 
2018) superior ao orçamento anual 
disponível.

desse programa é fornecida pela Comissão, 
a pedido de um Estado-Membro, e pode 
abranger um vasto leque de domínios 
setoriais. A experiência inicial com o SRSP 
mostrou uma procura de assistência técnica 
quatro vezes (em 2017) e cinco vezes (em 
2018) superior ao orçamento anual 
disponível, o que levou a Comissão a 
propor um aumento dos seus orçamentos 
para 2019 e 2020.

__________________ __________________
19 Regulamento (UE) 2017/825 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de maio de 2017, relativo à criação do 
programa de apoio às reformas estruturais 
para o período 2017-2020 e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1303/2013 e (UE) 
n.º 1305/2013 (JO L 129 de 19.5.2017, p. 
1).

19 Regulamento (UE) 2017/825 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de maio de 2017, relativo à criação do 
programa de apoio às reformas estruturais 
para o período 2017-2020 e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1303/2013 e (UE) 
n.º 1305/2013 (JO L 129 de 19.5.2017, p. 
1).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As instituições e os organismos da 
União dispõem de uma vasta experiência 
em matéria de prestação de apoio 
específico aos órgãos de poder local, 
regional e nacional dos Estados-Membros 
em termos de reforço das capacidades e de 
aplicação da política de coesão. Esta 
experiência deve ser utilizada para 
reforçar a capacidade da União para 
prestar apoio aos Estados-Membros 
interessados, a fim de os ajudar a 
melhorar o seu potencial de crescimento e 
a coesão social através de medidas 
destinadas a aumentar as taxas de 
emprego, combater a exclusão e a 
pobreza, assim como aumentar a 
acessibilidade a serviços de interesse 
geral, tais como educação, serviços de 
prestação de cuidados e serviços de saúde 
de qualidade.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
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Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) O objetivo geral do programa é o 
reforço da coesão económica, social e 
territorial, do investimento, da 
competitividade, da produtividade, do 
crescimento sustentável, da criação de 
emprego, da inclusão social e do emprego. 
Para o efeito, deverá proporcionar 
incentivos financeiros para fazer face a 
desafios de natureza estrutural e deverá 
contribuir para reforçar a capacidade 
administrativa e institucional dos 
Estados-Membros no que se refere às suas 
instituições e setores económicos e sociais. 
Convém ainda prever um nível adequado 
de participação dos órgãos de poder local 
e regional no âmbito da preparação e 
execução das reformas estruturais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

mecanismo de convergência, pelos 
Estados-Membros cuja moeda não é o euro 
e que deram ou dão presentemente passos 
concretos no sentido da adoção da moeda 
única dentro de um determinado período de 
tempo, no intuito de lhes prestar 
assistência na preparação para a adesão à 
área do euro.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O programa deve estimular as 
reformas realizadas pelos órgãos de poder 
locais e por outras partes interessadas. 
Sempre que o Semestre Europeu, em 
particular as recomendações específicas 
por país, identifique desafios que exigem 
reformas urgentes, mas se verifique que o 
Estado-Membro em causa utiliza o 
financiamento atribuído de forma 
inadequada, ou que esse financiamento 
foi suspenso pela Comissão, devem 
continuar a beneficiar do programa as 
ações à escala regional e local que 
contribuem para dar resposta a esses 
desafios.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para assegurar que as reformas 
apoiadas pelo programa abordam todas as 
áreas económicas e sociais fundamentais, 
tanto o apoio financeiro como a assistência 
técnica ao abrigo do programa, devem ser 
prestados pela Comissão, a pedido de um 
Estado-Membro, num vasto leque de 
domínios políticos. Estes domínios incluem 
áreas relacionadas à gestão financeira e 

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

áreas relacionadas à gestão financeira e 
patrimonial pública, reforma institucional e 
administrativa, contexto empresarial, setor 
financeiro, mercados de produtos, 
aproveitando a evolução digital, serviços e 
trabalho, competências para o emprego, 
políticas para a infância, a juventude e a 
terceira idade, educação e formação, 
desenvolvimento sustentável, saúde 
pública e bem-estar social.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

políticas económicas, incluindo as 
propostas para responder às 
recomendações específicas por país, tendo 
em conta indicadores sociais, económicos 
e territoriais específicos, assim como 
situações identificados para cada 
Estado-Membro.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Tendo em conta a evolução 
tecnológica, o programa pode contribuir 
para a adoção de planos integrados de 
investimento em infraestruturas e 
competências digitais, bem como para a 
criação de um quadro de financiamento 
eficaz e apto a garantir a maior 
competitividade possível para as regiões 
europeias. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) A fim de garantir um incentivo 
significativo para os Estados-Membros 
concluírem as reformas estruturais tendo 
em conta os desafios sociais, económicos 
e territoriais e as necessidades de 
investimento, é conveniente estabelecer 
uma contribuição financeira máxima 
disponível ao abrigo do instrumento para 
cada fase de atribuição e no âmbito de cada 
convite. Estas contribuições máximas 
devem ser calculadas com base na 
população de cada Estado-Membro e na 
respetiva situação social e económica 
avaliada com base em indicadores como, 
por exemplo, o seu PIB per capita, a 
exclusão social, a pobreza e o 
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de EUR) da dotação financeira global do 
instrumento de execução das reformas 
deverá ser disponibilizada aos Estados-
Membros, durante os quais poderão 
receber até a sua dotação máxima mediante 
a apresentação de propostas de 
compromissos de reforma.

desemprego. Para garantir que os 
incentivos financeiros sejam repartidos ao 
longo de todo o período de aplicação do 
programa, a atribuição de fundos aos 
Estados-Membros deve ser feita por etapas. 
Numa primeira fase, com a duração de 
vinte meses, 75 % da dotação financeira 
global do instrumento de execução das 
reformas deverá ser disponibilizada aos 
Estados-Membros, durante os quais 
poderão receber até a sua dotação máxima 
mediante a apresentação de propostas de 
compromissos de reforma.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) No interesse da transparência e 
eficiência, e na fase subsequente, que se 
prolonga até ao final do programa, um 
sistema de convites periódicos deve ser 
estabelecido pela Comissão para atribuir os 
restantes 25 % do pacote financeiro global 
do instrumento, acrescido dos montantes 
não utilizados na fase anterior. Para esse 
efeito, é necessário organizar 
procedimentos simples. No âmbito de cada 
convite, todos os Estados-Membros 
deverão ser convidados a apresentar 
propostas de reforma em simultâneo, 
podendo ser-lhes atribuída a contribuição 
financeira máxima com base nas suas 
propostas de reforma. Todas as propostas 
devem ser objeto de uma ampla consulta 
das partes interessadas antes da sua 
apresentação oficial. Por uma questão de 
transparência, o primeiro convite 
organizado pela Comissão durante a 
segunda fase deverá corresponder a um 
montante correspondente à parte restante 
do pacote financeiro global do instrumento. 
A Comissão só deverá organizar outros 
convites quando o pacote financeiro global 
não tiver sido totalmente utilizado. A 
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convites a organizar, devendo indicar, em 
cada convite, o montante restante do pacote 
financeiro global disponível no âmbito do 
convite.

Comissão deve adotar e publicar um 
calendário indicativo dos próximos 
convites a organizar, devendo indicar, em 
cada convite, o montante restante do pacote 
financeiro global disponível no âmbito do 
convite.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) É necessário estabelecer um 
processo claro e transparente para a 
apresentação de propostas de 
compromissos de reforma pelos Estados 
Membros, e respetivo conteúdo. Após um 
processo de ampla consulta pública 
devidamente documentado, os 
Estados-Membros devem apresentar a 
proposta de compromissos de reforma 
juntamente com o seu programa nacional 
de reforma, mas sob a forma de um anexo 
separado, que pode igualmente ser 
apresentado num momento diferente. 
Embora a participação no programa seja 
voluntária, os Estados-Membros que 
registem desequilíbrios excessivos, assim 
como os Estados-Membros não 
pertencentes à área do euro que registem 
um atraso significativo em matéria de 
desenvolvimento estrutural, devem ser 
particularmente incentivados a apresentar 
propostas de reforma ao abrigo do 
instrumento de execução das reformas, que 
abordam os problemas que conduziram a 
esses desequilíbrios excessivos.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

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

(23) A fim de assegurar a apropriação e 
a ênfase nas reformas relevantes, os 
Estados-Membros devem identificar os 
compromissos de reforma em resposta aos 
desafios identificados no contexto do 
Semestre Europeu (incluindo os desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país) e propor um conjunto 
detalhado de medidas para sua execução, 
que devem conter metas e marcos 
apropriados e um cronograma de execução 
por um período máximo de três anos. Uma 
verdadeira melhoria da cooperação entre 
a Comissão e os Estados-Membros deve 
ser procurada, o que se traduziria numa 
execução muito mais eficaz das reformas.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Para que as reformas beneficiem 
de um amplo apoio, os Estados-Membros 
que pretendam beneficiar do programa 
devem consultar, enquanto parte do 
processo de elaboração das candidaturas, 
as partes interessadas pertinentes, tais 
como os órgãos de poder local e regional, 
os parceiros económicos e sociais e a 
sociedade civil, em conformidade com as 
disposições pertinentes do código de 
conduta relativo ao princípio de parceria 
no âmbito da política de coesão, assim 
como os parlamentos nacionais.

Alteração 21

Proposta de regulamento
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Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) A Comissão avaliará a natureza e a 
importância dos compromissos de reforma 
propostos pelos Estados-Membros e 
determinará o montante a atribuir com base 
em critérios transparentes. Para o efeito, 
deve ter em conta os elementos 
substantivos fornecidos pelos 
Estados-Membros e avaliar se os 
compromissos de reforma propostos pelos 
Estados-Membros, tendo em conta as suas 
necessidades territoriais, deverão resolver 
eficazmente os desafios identificados no 
contexto do Semestre Europeu, se 
representam um pacote de reformas 
abrangente, se se espera que reforcem o 
desempenho e a resiliência da economia 
nacional e se a sua execução deverá ter um 
impacto duradouro no Estado-Membro e 
nas regiões, se for caso disso, reforçando a 
capacidade institucional e administrativa 
do Estado-Membro em causa. Além disso, 
a Comissão deve também avaliar se as 
disposições internas propostas pelos 
Estados-Membros, incluindo os objetivos 
intermédios e metas propostos, e os 
indicadores relacionados devem garantir 
uma aplicação eficaz dos compromissos de 
reforma durante um período máximo de 
três anos. Além disso, as reformas 
propostas no contexto das modalidades de 
financiamento devem ser monitorizadas 
através do processo do Semestre Europeu.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para efeitos de transparência, os 
compromissos de reforma adotados pela 
Comissão devem ser comunicados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho e as 

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

atividades de comunicação devem ser 
periodicamente levadas a cabo pela 
Comissão, conforme adequado.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Além disso, se as reformas forem 
sustentáveis a longo prazo, é 
indispensável que as autoridades de cada 
Estado-Membro compreendam o âmbito 
político e forneçam a mais ampla 
informação possível sobre o programa e o 
seu empenhamento na execução do 
mesmo.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos, suspensão, 
cancelamento e recuperação de fundos. Os 
pagamentos devem basear-se numa 
avaliação positiva, por parte da Comissão, 
da execução dos compromissos de reforma 
por parte do Estado-Membro. A suspensão 
e a anulação da contrapartida financeira 
devem ser possíveis quando os 
compromissos de reforma não forem 
aplicados de forma satisfatória pelo 
Estado-Membro. Para garantir um impacto 
sustentável das reformas após a sua 
execução, deve ser estabelecido um 
período razoável que defina a durabilidade 
das reformas após o pagamento da 
contribuição financeira. Um período de 
cinco anos deve ser considerado um 
mínimo razoável a ser aplicado. Devem ser 

(31) Para efeitos de boa gestão 
financeira, devem ser estabelecidas regras 
específicas em matéria de autorizações 
orçamentais, pagamentos antecipados, 
pagamentos, suspensão, cancelamento e 
recuperação de fundos. Os pagamentos 
devem basear-se numa avaliação positiva, 
por parte da Comissão, da execução dos 
compromissos de reforma por parte do 
Estado-Membro. A suspensão e a anulação 
da contrapartida financeira devem ser 
possíveis quando os compromissos de 
reforma não forem aplicados de forma 
satisfatória pelo Estado-Membro. Para 
garantir um impacto sustentável das 
reformas após a sua execução, deve ser 
estabelecido um período razoável que 
defina a durabilidade das reformas após o 
pagamento da contribuição financeira. Um 
período de cinco anos deve ser considerado 
um mínimo razoável a ser aplicado. Devem 
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estabelecidos procedimentos contraditórios 
adequados para garantir que a decisão da 
Comissão relativa à suspensão, 
cancelamento e recuperação dos montantes 
pagos respeite o direito de os Estados-
Membros apresentarem observações.

ser estabelecidos procedimentos 
contraditórios adequados para garantir que 
a decisão da Comissão relativa à 
suspensão, cancelamento e recuperação dos 
montantes pagos respeite o direito de os 
Estados-Membros apresentarem 
observações.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

(32) No que diz respeito ao instrumento 
de assistência técnica, os Estados-Membros 
recorreram cada vez mais à assistência 
técnica ao abrigo do SRSP, para além das 
expetativas iniciais, o que suscitou a 
proposta de aumento dos seus orçamentos 
para 2019 e 2020. Quase todos os 
Estados-Membros solicitaram apoio ao 
abrigo do SRSP e os pedidos são 
distribuídos por todos os domínios de 
intervenção abrangidos pelo programa. Por 
essa razão, as principais características do 
SRSP devem ser mantidas, incluindo as 
ações elegíveis para financiamento ao 
abrigo do instrumento de assistência 
técnica.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) O instrumento de assistência 
técnica ao abrigo do programa deve 
continuar a apoiar a execução de reformas 
realizadas por iniciativa dos 
Estados-Membros, reformas no contexto 
dos processos de governação económica ou 
ações relacionadas com a aplicação do 
direito da União e reformas em relação à 

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

impulsionar a competitividade da União, 
criar empregos dignos, aumentar a 
produtividade, estimular o investimento 
sustentável na economia real, garantir 
serviços de saúde e de educação de 
elevada qualidade, combater a pobreza e a 
exclusão social, reforçar a coesão 
económica, social e territorial na União e 
ajudar os Estados-Membros que tenham 
tomado medidas concretas no sentido da 
adesão à área do euro. O instrumento 
também deve fornecer assistência técnica 
às reformas relacionadas com a execução 
de programas de ajuste económico e à 
preparação e execução das reformas a 
serem empreendidas no âmbito dos outros 
instrumentos do programa.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente e coerente dos fundos do 
orçamento da União e de respeitar o 
princípio da boa gestão financeira, as ações 
do programa devem ser coerentes com os 
programas da União e complementares 
com os mesmos, evitando simultaneamente 
o duplo financiamento das mesmas 
despesas. Em particular, a Comissão e os 
Estados-Membros devem assegurar, em 
todas as fases do processo, uma 
coordenação eficaz, a fim de salvaguardar 
a consistência, coerência, 
complementaridade e sinergias entre as 
fontes de financiamento, incluindo a 
assistência técnica aos mesmos.

(42) A fim de assegurar uma atribuição 
eficiente, transparente e coerente dos 
fundos do orçamento da União e de 
respeitar o princípio da boa gestão 
financeira, as ações do programa devem ser 
coerentes com os programas da União e 
complementares com os mesmos, evitando 
simultaneamente o duplo financiamento 
das mesmas despesas. Em particular, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
assegurar, em todas as fases do processo, 
uma coordenação eficaz, a fim de 
salvaguardar a consistência, coerência, 
complementaridade e sinergias entre as 
fontes de financiamento, incluindo a 
assistência técnica aos mesmos.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Contribuir para enfrentar os 
desafios estruturais das reformas nacionais 
a fim de melhorar o desempenho das 
economias nacionais e promover estruturas 
económicas e sociais resilientes nos 
Estados-Membros, apoiando assim o 
empreendedorismo e o emprego, as 
empresas, incluindo as pequenas e médias 
empresas, a coesão económica, social e 
territorial, a competitividade, o 
investimento, a produtividade, a inclusão 
social e o crescimento sustentável, bem 
como a construção de mercados de 
trabalho resilientes e a resposta aos 
desafios demográficos, em conformidade 
com os princípios estabelecidos no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, garantindo assim uma União 
sustentável do ponto de vista ambiental e 
social, com base nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e o cumprimento das obrigações 
decorrentes do Acordo de Paris; e

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 30

Proposta de regulamento
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Artigo 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Contexto empresarial, em especial 
para as pequenas e médias empresas, 
reindustrialização, desenvolvimento do 
setor privado, mercados de produtos e 
serviços, investimento público, 
participação pública nas empresas, 
processos de privatização, comércio e 
investimento direto estrangeiro, 
concorrência e contratos públicos, 
desenvolvimento setorial sustentável e 
apoio à investigação, à inovação e à 
digitalização, promovendo condições para 
fomentar o empreendedorismo e o 
desenvolvimento de uma transição justa 
para uma economia hipocarbónica que 
não deixe ninguém para trás;

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

aprendizagem ao longo da vida, políticas 
inclusivas do mercado de trabalho, reforço 
do diálogo social, orientados para a criação 
de emprego, aperfeiçoamento e 
requalificação profissionais tendo 
sobretudo em vista uma transição justa, 
igualdade de acesso e de oportunidades 
para todos, um futuro melhor para as 
crianças, os jovens e os idosos 
desfavorecidos, competências digitais, 
combate à pobreza e às desigualdades, 
promoção da inclusão social, sistemas de 
segurança social e de assistência social, 
desenvolvimento de infraestruturas 
sociais, sistemas de saúde pública e 
cuidados de saúde, bem como políticas de 
coesão, asilo, migração e fronteiras;

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Políticas orientadas para a execução 
da ação climática, mobilidade, luta contra 
a pobreza energética, promoção da 
eficiência energética e dos recursos, fontes 
de energia renováveis, diversificação 
energética e garantia da segurança 
energética, assim como para o setor 
agrícola, as pescas e o desenvolvimento 
sustentável das zonas rurais e 
transfronteiriças; e

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Políticas relativas ao setor 
financeiro, incluindo a promoção da 
literacia financeira, a estabilidade 
financeira, o acesso ao financiamento e a 

(f) Políticas relativas ao setor 
financeiro, incluindo a promoção da 
literacia financeira, em especial no setor 
do ensino, a estabilidade financeira, o 



PE645.062v02-00 24/35 AD\1200173PT.docx

PT

concessão de crédito à economia real; 
assim como a produção, fornecimento e 
controlo da qualidade e transmissão de 
dados e estatísticas.

acesso ao financiamento e a concessão de 
crédito à economia real; assim como a 
produção, fornecimento e controlo da 
qualidade e transmissão de dados e 
estatísticas.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Se, até 31 de dezembro de 2023, no âmbito 
do mecanismo de convergência, um 
Estado-Membro não pertencente à área do 
euro não tiver dado passos concretos para 
adotar a moeda única no respeito de um 
determinado prazo, o montante máximo 
disponível para esse Estado-Membro ao 
abrigo da vertente «apoio financeiro» do 
mecanismo de convergência, nos termos do 
artigo 26.º, é disponibilizado para as 
propostas elaboradas com o auxílio de 
organizações não governamentais e 
órgãos de poder local, para que 
promovam um debate aberto, bem como 
campanhas de informação, sobre a 
adoção da moeda única no 
Estado-Membro em causa. A Comissão 
adota uma decisão para o efeito, após ter 
dado ao Estado-Membro em causa a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de dois meses a contar da 
comunicação das suas conclusões.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A dotação financeira do programa 
pode também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão do 

3. A dotação financeira do programa 
pode também cobrir despesas relativas a 
atividades de preparação, 
acompanhamento, controlo, auditoria e 
avaliação, necessárias para a gestão do 
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programa e a realização dos seus objetivos, 
em especial estudos, reuniões de peritos, 
ações de informação e comunicação, 
incluindo a comunicação institucional das 
prioridades políticas da União, na medida 
em que estejam relacionadas com os 
objetivos do presente regulamento, 
despesas ligadas às redes informáticas, 
centradas no processamento e intercâmbio 
de informações, incluindo ferramentas 
informáticas e outras despesas de 
assistência técnica e administrativa 
efetuadas pela Comissão para a gestão do 
programa. As despesas podem também 
abranger, no âmbito de cada um dos três 
instrumentos referidos no artigo 3.º, os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos de assistência 
técnica no terreno, assim como os custos 
do aconselhamento pelos pares e peritos 
para a avaliação e execução das reformas 
estruturais.

programa e a realização dos seus objetivos, 
em especial estudos, reuniões de peritos, 
ações de informação e comunicação a nível 
nacional, bem como, sempre que 
adequado, a nível regional e local, 
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, incluindo ferramentas 
informáticas e outras despesas de 
assistência técnica e administrativa 
efetuadas pela Comissão para a gestão do 
programa. As despesas podem também 
abranger, no âmbito de cada um dos três 
instrumentos referidos no artigo 3.º, os 
custos de outras atividades de apoio, tais 
como o controlo da qualidade e o 
acompanhamento de projetos de assistência 
técnica no terreno, assim como os custos 
do aconselhamento pelos pares e peritos 
para a avaliação e execução das reformas 
estruturais.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A contribuição financeira máxima para 
cada Estado-Membro, a extrair da dotação 
global do instrumento de execução das 
reformas a que se refere o artigo 7.º, n.º 2, 
alínea a), é estipulada no anexo I. A 
contribuição financeira máxima é 
calculada, de forma clara e transparente, 
para cada Estado-Membro, utilizando os 
critérios e uma metodologia adequada 
definidos nesse anexo e com base na 
população de cada Estado-Membro e na 
situação social e económica do país 
avaliada com base nos indicadores do PIB 
per capita, da exclusão social, da pobreza 
e do desemprego. A contribuição 
financeira máxima pode ser concedida a 
cada Estado-Membro, parcial ou 
totalmente, em cada fase e cada convite do 
processo de repartição enunciado no artigo 
10.º.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Durante um período de vinte meses 
a contar da data de aplicação do presente 
regulamento, a Comissão disponibiliza 75 
% da dotação financeira global referida no 
artigo 7.º, n.º 2, alínea a). Cada 
Estado-Membro pode propor receber um 
montante não superior ao montante total da 
contribuição financeira máxima, referida 
no artigo 9.º, para cumprir os 
compromissos de reformas propostos em 
conformidade com o artigo 11.º.



AD\1200173PT.docx 27/35 PE645.062v02-00

PT

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Relativamente ao período que 
segue o termo do período referido no n.º 2, 
a Comissão disponibiliza os restantes 25 % 
da dotação financeira global do 
instrumento de execução das reformas 
referida no artigo 7.º, n.º 2, alínea a), 
acrescido do montante que não tenha sido 
repartido em conformidade com o n.º 2, 
com base em convites organizados e 
publicados a título do instrumento de 
execução das reformas.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros que 
pretendam beneficiar de apoio ao abrigo do 
instrumento de execução das reformas 
devem apresentar uma proposta de 
compromissos de reformas à Comissão em 
parceria com órgãos de poder local e 
regional e com outras partes interessadas, 
e após consulta dos parceiros sociais e da 
sociedade civil, em conformidade com o 
artigo 6.º do Regulamento (UE) XX/xx do 
Parlamento Europeu e do Conselho1a. A 
proposta deve apresentar um conjunto 
pormenorizado de medidas de execução 
das reformas estruturais destinadas a 
enfrentar os desafios identificados no 
processo do Semestre Europeu e conter 
objetivos intermédios e metas, assim como 
um calendário para a execução das 
reformas durante um período máximo de 
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três anos.

__________________________
1a Regulamento (UE) XX/xx do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
XX, que estabelece disposições comuns 
sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão 
e o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, e regras 
financeiras para estes Fundos e o Fundo 
para o Asilo e a Migração, o Fundo para 
a Segurança Interna e o Instrumento de 
Gestão das Fronteiras e dos Vistos 
(JO L...).

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Indicadores sociais que devem ser 
melhorados através da reforma proposta e 
o contributo para a consecução dos 
princípios estabelecidos no Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Alcance da consulta realizada 
antes da apresentação oficial da proposta;

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7 – alínea a) – subalínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- nas recomendações especificas por 
país e noutros documentos do Semestre 
Europeu pertinentes, adotados oficialmente 
pela Comissão; ou

- nas recomendações especificas por 
país e noutros documentos do Semestre 
Europeu pertinentes, adotados oficialmente 
pela Comissão, incluindo os relatórios por 
país; ou

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 7 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Prevê-se que tenham repercussões 
sociais e ambientais positivas no Estado-
Membro em causa;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que os compromissos de 
reformas, incluindo os objetivos 
intermédios e metas, deixarem de poder ser 
parcial ou totalmente realizados, ou 
sempre que alterações dos indicadores 
sociais e económicos afetem 
significativamente o compromisso 
inicialmente assumido pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
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efeito, o Estado-Membro pode propor um 
conjunto alterado ou um novo conjunto de 
compromissos de reformas.

circunstâncias objetivas, o Estado-Membro 
pode apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir a 
decisão referida no artigo 12.º, n.º 1. Para o 
efeito, o Estado-Membro pode propor um 
conjunto alterado ou um novo conjunto de 
compromissos de reformas.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, é efetuado em 

3. O pagamento das contribuições 
financeiras ao Estado-Membro em causa, 
ao abrigo do presente artigo, pode incluir 
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conformidade com as dotações orçamentais 
e sob reserva dos fundos disponíveis.

um pagamento de pré-financiamento, se 
solicitado pelo Estado-Membro, e é 
efetuado em conformidade com as 
dotações orçamentais e sob reserva dos 
fundos disponíveis.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão anula o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao Estado-
Membro em causa a possibilidade de 
apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões.

7. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão anula o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao Estado-
Membro em causa a possibilidade de 
apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões. A Comissão velará por que as 
organizações não governamentais e os 
órgãos de poder local desse Estado-
Membro que aplicam a reforma 
continuem a beneficiar do programa.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Aplicação de reformas pelos 
Estados-Membros, realizadas por iniciativa 
própria, em especial para garantir um 
crescimento económico sustentável, a 
criação e a manutenção de empregos de 
qualidade, a redução da pobreza, a 
convergência social e a inclusão social;

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Ações que possam contribuir para 
a aplicação dos princípios estabelecidos 
no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia ou nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
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Unidas.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O anexo X fixa uma contribuição 
financeira máxima disponível para cada 
Estado-Membro, a extrair da dotação 
financeira global referida no artigo 7.º, n.º 
2, alínea c), subalínea i). A contribuição 
financeira máxima é calculada, para cada 
Estado-Membro elegível, utilizando os 
critérios e a metodologia definidos nesse 
anexo, com base na população de cada 
Estado-Membro, e é aplicável em cada 
uma das fases de afetação e de convite 
previstas no artigo 10.º.

A contribuição financeira máxima 
disponível para cada Estado-Membro, a 
extrair da dotação financeira global 
referida no artigo 7.º, n.º 2, alínea c), 
subalínea i), é estipulada no anexo X. A 
contribuição financeira máxima é 
calculada, para cada Estado-Membro 
elegível, utilizando os critérios e a 
metodologia definidos nesse anexo, com 
base na população de cada Estado-Membro 
e na situação social e económica do país, 
avaliada com base nos indicadores do PIB 
per capita, da exclusão social, da pobreza 
e do desemprego, sendo aplicável em cada 
uma das fases de afetação e de convite 
previstas no artigo 10.º.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros elegíveis 
devem apresentar uma proposta de 
compromissos de reformas no âmbito da 
vertente de apoio financeiro do presente 
mecanismo de convergência, em 
conformidade com o artigo 11.º.

1. Após um processo de ampla 
consulta pública devidamente 
documentado, os Estados-Membros 
elegíveis devem apresentar uma proposta 
de compromissos de reformas no âmbito da 
vertente de apoio financeiro do presente 
mecanismo de convergência, em 
conformidade com o artigo 11.º.
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