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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 28 de maio de 2020, a Comissão apresentou uma proposta relativa à criação de um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que substitui a proposta da Comissão relativa a um 
programa de apoio às reformas, que é retirada. A nova proposta baseia-se no texto mais 
recente do programa de apoio às reformas e está estreitamente alinhada com as orientações 
estratégicas fornecidas no âmbito do Semestre Europeu. Os seus objetivos foram revistos e o 
modo de execução do mecanismo foi adaptado para ter em conta as novas realidades 
resultantes da pandemia de COVID-19. Neste novo contexto, é fundamental planear 
estrategicamente a recuperação e assegurar um crescimento sustentável, reforçando a 
resiliência das economias e sociedades europeias.

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência será um programa-chave do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia no âmbito do quadro financeiro plurianual revisto. O 
mecanismo faz também parte de uma série de medidas desenvolvidas em resposta à atual 
pandemia de COVID-19, como a «Iniciativa de investimento de resposta ao coronavírus».

O mecanismo visa proporcionar um apoio financeiro em larga escala para impulsionar a 
conceção e a execução das tão necessárias reformas a mais longo prazo e dos investimentos 
públicos conexos nos Estados-Membros. O seu objetivo geral consiste em promover a coesão 
económica, social e territorial da União, através de medidas que permitam aos Estados-
Membros afetados recuperarem mais rapidamente e de forma mais sustentável e tornarem-se 
mais resilientes, atenuando o impacto social e económico da crise e apoiando as transições 
ecológica e energética, fomentando a criação de emprego e promovendo o crescimento 
sustentável.

Numa perspetiva mais ampla, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência contribuirá também 
para a concretização dos compromissos da União e dos Estados-Membros no contexto do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

O apoio ao abrigo do mecanismo será prestado em resposta a um pedido voluntário do 
Estado-Membro em causa. Esta assistência será disponibilizada sob a forma de apoio não 
reembolsável em regime de gestão direta e sob a forma de empréstimos.

Os Estados-Membros devem preparar planos de recuperação e resiliência, que devem incluir 
medidas com vista à execução de reformas e de projetos de investimento público através de 
um plano coerente e ser coerentes com os desafios e as prioridades específicos por país, 
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 os programas operacionais adotados ao abrigo dos fundos da 
União. Estes planos constituirão um anexo do programa nacional de reformas e a 
apresentação de relatórios sobre os progressos realizados na execução destes planos também 
terá lugar no contexto do Semestre Europeu. 

Paralelamente ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência, a Comissão propôs igualmente 
um regulamento relativo ao Instrumento de Assistência Técnica que prestará apoio ao reforço 
da capacidade administrativa e das reformas estruturais a longo prazo nos Estados-Membros e 
promoverá a aplicação das recomendações específicas por país dirigidas aos 
Estados-Membros no contexto do Semestre Europeu.
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O relator congratula-se com a nova proposta da Comissão relativa à criação de um 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência e está convicto de que este instrumento 
desempenhará um papel crucial na recuperação e renovação da União. Defende a criação de 
um pilar, no âmbito deste mecanismo, dedicado às reformas e aos investimentos concebidos 
para a próxima geração, especialmente para os jovens e as crianças. Tal reflete o firme 
compromisso do relator em relação à ideia de que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
deve ser um instrumento orientado para o futuro, concebido em benefício da próxima geração.

O presente parecer baseia-se no parecer sobre o estabelecimento do programa de apoio às 
reformas (2018/0213 (COD)), que a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais aprovou 
em 26 de maio de 2020. Por conseguinte, incorpora todas as alterações que também são 
relevantes para o Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Além disso, o relator gostaria de propor alterações adicionais que salientem a importância das 
reformas estruturais baseadas na solidariedade, na integração e na justiça social como parte 
dos objetivos do Semestre Europeu, de modo a garantir a igualdade de oportunidades e o 
acesso à proteção social, a proteger os grupos vulneráveis e a melhorar o nível de vida de 
todos os cidadãos. Na sua opinião, as reformas levadas a cabo poderão granjear um amplo 
apoio, caso os Estados-Membros prevejam, no âmbito do processo de apresentação de 
pedidos de apoio financeiro ao abrigo do mecanismo, consultas com as partes interessadas 
pertinentes e os parlamentos nacionais.

O relator propõe o alargamento do âmbito de aplicação do mecanismo (artigo 3.º) através da 
inclusão de um vasto leque de domínios de intervenção, como, por exemplo, medidas no 
domínio da educação, da aprendizagem ao longo da vida e da formação; medidas que 
permitam assegurar um futuro melhor às crianças desfavorecidas, aos jovens, aos idosos e às 
pessoas com deficiência; medidas destinadas a reduzir a discriminação com base no género e 
a promover a igualdade de género; medidas de promoção das condições para impulsionar as 
oportunidades e as competências em matéria de empreendedorismo; medidas orientadas para 
a execução da ação climática; medidas destinadas a melhorar a capacidade das instituições 
públicas para garantir os direitos dos trabalhadores móveis e transfronteiriços; medidas no 
domínio do ensino e da formação profissionais e da integração dos jovens no mercado de 
trabalho; medidas de reforma do sistema de pensões, bem como medidas para melhorar os 
sistemas de saúde pública.

O relator propõe igualmente uma alteração que aborda especificamente a situação dos 
Estados-Membros que registem desequilíbrios excessivos e dos Estados-Membros não 
pertencentes à área do euro que registem um atraso considerável em matéria de 
desenvolvimento estrutural.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os artigos 2.º e 8.º do Tratado 
estabelecem que a igualdade entre 
mulheres e homens é um valor da União e 
que, em todas as suas atividades, a União 
deve ter por objetivo eliminar as 
desigualdades e promover a igualdade 
entre homens e mulheres. A integração da 
perspetiva de género, incluindo a 
orçamentação sensível ao género, deve, 
por conseguinte, ser aplicada em todas as 
políticas e regulamentos da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, 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 
reformas.  Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu») – 
incluindo os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu, os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais (PEDS) e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas – é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 
reforma e acompanhar a sua execução. No 
âmbito dos objetivos do Semestre 
Europeu, estão igualmente previstas 
reformas estruturais alicerçadas na 
solidariedade, na integração e na justiça 
social, com o objetivo de criar emprego de 
qualidade e crescimento, de garantir a 
igualdade de oportunidades e o acesso à 
proteção social, de proteger os grupos 
vulneráveis e de melhorar o nível de vida 
de todos. Os Estados-Membros 
desenvolvem as suas próprias estratégias 
nacionais de investimento plurianuais para 
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apoiar essas reformas. Estas estratégias 
devem ser apresentadas juntamente com os 
programa nacionais de reformas anuais, 
como forma de delinear e coordenar 
projetos de investimento prioritários a 
apoiar pelo financiamento nacional e/ou da 
União.

Alteração 3

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 
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 

(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 e social 
foram acentuados pela COVID-19, em 
especial para as mulheres e as raparigas, 
devido às desigualdades existentes. A 
atual pandemia de COVID-19, bem como a 
crise económica e financeira anterior, 
demonstraram que o desenvolvimento de 
economias e sistemas financeiros e de 
assistência social sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas que assegurem um nível de 
vida digno, 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 
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 
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sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União.

fragilidades estruturais das economias e a 
reforçar a sua resiliência económica, 
social, ecológica e administrativa serão, 
por conseguinte, essenciais para relançar as 
economias numa trajetória de recuperação 
sustentável e evitar o agravamento das 
divergências na União, bem como efeitos 
colaterais evitáveis de choques entre os 
Estados-Membros ou na União no seu 
todo, com os consequentes desafios à 
convergência e coesão.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os sistemas de proteção social dos 
Estados-Membros garantem às sociedades 
e aos cidadãos europeus os serviços 
integrados e benefícios económicos 
necessários para uma vida digna, 
abrangendo as seguintes áreas de 
intervenção: segurança social, saúde, 
educação, habitação, emprego, justiça e 
serviços sociais para grupos vulneráveis. 
Desempenham um papel fundamental 
para alcançar o desenvolvimento social 
sustentável, promovendo a igualdade e a 
justiça social. Devido à crise da 
COVID-19, os sistemas de proteção social 
dos Estados-Membros encontram-se 
numa situação de pressão sem 
precedentes porque não foram concebidos 
para responder à procura social crescente 
num contexto de emergência sanitária e 
económica. Os sistemas de proteção social 
necessitarão de ser reforçados para que 
possam desempenhar as suas funções e 
prestar assistência a toda a população, 
principalmente em situações de crise ou 
choques sistémicos.

Alteração 5
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Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) As consequências económicas da 
crise da COVID-19 reduziram 
drasticamente a margem de manobra 
orçamental de muitos Estados-Membros, 
o que prejudica a sua capacidade de 
implementar reformas importantes e 
prioridades de investimento. Embora o 
Semestre Europeu represente o quadro da 
União para identificar as reformas 
económicas e as prioridades de 
investimento, a necessidade de 
desenvolver a capacidade de recuperação 
e a resiliência, destacada pela crise da 
COVID-19, ultrapassa o domínio da 
política económica e deve ser devidamente 
atribuída prioridade a esta necessidade na 
conceção e configuração do Semestre 
Europeu.

Alteração 6

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 que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias e sociedades 
nacionais, reforcem a capacidade de 
ajustamento, desbloqueiem o potencial de 
crescimento e se adaptem à evolução 
tecnológica 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. Mesmo antes da crise 
da COVID-19, as economias e sociedades 
da União estavam num processo de 
profundas mudanças resultantes das 
alterações climáticas, dos desafios 
ambientais, digitais e demográficos e de 
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um défice de investimento social. Esta 
necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise pandémica, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida. A sustentabilidade social e a 
inclusão devem ser o alicerce deste 
processo de construção de sociedades 
inclusivas e resilientes.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As mulheres têm estado na linha 
da frente da crise da COVID-19, pois 
constituem a maioria dos trabalhadores 
do setor da saúde em toda a União. 
Assegurar o equilíbrio entre as 
responsabilidades da prestação de 
cuidados não remunerada e as suas 
responsabilidades no emprego tornou-se 
cada vez mais difícil para as famílias 
monoparentais, 85% das quais são 
lideradas por mulheres. O investimento 
em infraestruturas robustas de cuidados 
de saúde é essencial para garantir a 
igualdade entre mulheres e homens e a 
autonomia económica das mulheres, 
construir sociedades resilientes, combater 
as condições precárias num setor 
dominado pelas mulheres, fomentar a 
criação de postos de trabalho e prevenir a 
pobreza e a exclusão social. Além disso, 
esse investimento tem um efeito positivo 
no PIB, pois que permite que mais 
mulheres participem no trabalho 
remunerado.

Alteração 8

Proposta de regulamento
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Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento 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.

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento 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 
económica e social e reforçar o potencial 
de crescimento sustentável a longo prazo, 
aumentar a resiliência e coesão social e 
evitar o aumento das desigualdades e da 
pobreza. 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, 
contribuir para a criação e manutenção de 
emprego de qualidade e criar mercados de 
emprego resilientes. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e mais independente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.

Alteração 9

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 
intensificar a execução das reformas e dos 
investimentos públicos conexos nos 

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e 
providenciar um mecanismo que permita 
distribuir-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 
intensificar a execução das reformas 
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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.

ligadas às recomendações específicas por 
país formuladas pela Comissão no 
contexto do Semestre Europeu e dos 
investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros, particularmente tendo 
em vista alcançar os objetivos da nova 
estratégia de crescimento sustentável 
apresentada no Pacto Ecológico Europeu, 
os princípios do PEDS e os ODS da ONU, 
a fim de alcançar a coesão social e 
territorial. 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.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo deve assegurar 
sinergias e complementaridade com o 
programa InvestEU, permitindo aos 
Estados-Membros afetar no seu plano 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 11

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 

(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 
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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. 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para alcançar uma 
transição justa que não deixe ninguém 
para trás e atingir uma meta global 
determinando que 37% das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos, sem que sejam 
atribuídos fundos a medidas que 
prejudiquem a trajetória rumo a uma 
União com impacto neutro no clima até 
2050. Além disso – dado que a Agenda 
2030 requer uma abordagem política 
holística e intersetorial para garantir que 
os desafios económicos, sociais e 
ambientais sejam enfrentados em 
conjunto –, deve ser igualmente atribuída 
prioridade à sustentabilidade social no 
âmbito do mecanismo.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Refletindo sobre o PEDS como 
estratégia social da Europa para garantir 
que as transições em matéria de 
neutralidade climática, digitalização e 
mudança demográfica, bem como a 
recuperação da crise da COVID-19, sejam 
socialmente adequadas e justas, o 
mecanismo contribuirá para a 
implementação dos seus 20 princípios e 
para o cumprimento das metas e marcos 
de progresso social.

Alteração 13

Proposta de regulamento
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Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com vista 
a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser atribuída competência 
ao Conselho para suspender, sob proposta 
da Comissão e por meio de atos de 
execução, o prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como para 
suspender os pagamentos ao abrigo deste 
mecanismo, em caso de incumprimento 
significativo em relação aos casos 
pertinentes relacionados com o processo de 
governação económica previstos no 
Regulamento (UE) n.º XXX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho [RDC] 
(...).  A competência para levantar essas 
suspensões por meio de atos de execução, 
sob proposta da Comissão, deve também 
ser atribuída ao Conselho em relação aos 
mesmos casos pertinentes.

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, deve ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado, a fim de suspender ou levantar a 
suspensão relativamente ao prazo para a 
adoção de decisões sobre propostas de 
planos de recuperação e resiliência, bem 
como os pagamentos parcial ou totalmente 
ao abrigo deste mecanismo, em caso de 
incumprimento significativo em relação 
aos casos pertinentes relacionados com o 
processo de governação económica 
previstos no Regulamento (UE) 
n.º XXX/XX do Parlamento Europeu e do 
Conselho [RDC] (...). A decisão de 
suspender os pagamentos não deve ser 
aplicada se a cláusula de derrogação de 
âmbito geral estiver ativa. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. A Comissão, 
quando preparar e redigir atos delegados, 
deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O âmbito de aplicação do 
mecanismo deve referir-se a domínios de 
intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, o empreendedorismo, a 
resiliência, a produtividade, a estabilidade 
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dos sistemas financeiros, a educação e as 
competências, as políticas em matéria de 
crianças e de juventude, a investigação e 
a inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e os sistemas 
públicos de saúde, bem como as políticas 
em consonância com o PEDS que 
contribuam para a aplicação dos seus 
princípios, como a proteção social, o 
emprego de elevada qualidade e o 
investimento, a igualdade de género e a 
integração das pessoas com deficiência, o 
diálogo social e o reforço dos sistemas 
democráticos, nomeadamente sistemas 
judiciais eficientes e independentes e o 
pluralismo e a liberdade dos meios de 
comunicação social.

Alteração 15

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 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.

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial e contribuir para os 
objetivos das políticas da União, os ODS 
da ONU, o PEDS, o Acordo de Paris e o 
reforço do mercado único, a resiliência 
das estruturas económicas e sociais e dos 
mercados de trabalho, fazer face aos 
desafios demográficos e reforçar a 
capacidade administrativa e institucional. 
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 – em particular, nos grupos 
vulneráveis – e para o apoio às transições 
ecológica e digital 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 de qualidade e a promoção do 
crescimento sustentável, bem como a 
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reindustrialização inovadora e sustentável 
e as infraestruturas, as reformas dos 
sistemas de ensino, formação, 
requalificação e melhoria das 
competências e o apoio às reformas nos 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro, a fim de facilitar a adoção do euro 
como a moeda destes Estados.

Alteração 16

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 aos Estados-Membros, com 
vista à dinamização de projetos que 
promovam o seu desenvolvimento, o 
investimento nos sectores produtivos e 
estratégicos, e a estruturação de serviços 
públicos universais, gratuitos e de 
qualidade. Este objetivo específico deve 
ser prosseguido no devido respeito pelas 
estratégias de desenvolvimento específicas 
dos Estados-Membros em causa, 
contribuindo com respostas imediatas 
para fazer face aos impactos potenciados 
pela crise da COVID-19 e investimentos 
públicos que sejam estruturantes para 
assegurar a coesão social e territorial dos 
Estados-Membros e da União Europeia.

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 

(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 
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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.

através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. Para que as 
reformas levadas a cabo granjeiem um 
amplo apoio, os Estados-Membros que 
desejem beneficiar do mecanismo devem – 
enquanto parte do processo de elaboração 
dos planos de recuperação e resiliência – 
consultar os poderes locais e regionais, 
municípios e outras partes interessadas, 
nomeadamente os parceiros sociais e as 
organizações da 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. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com a autonomia estratégica da União, os 
ODS da ONU, os compromissos da União 
ao abrigo do Acordo de Paris, o princípio 
de «não causar prejuízo significativo» e 
os desafios e as prioridades específicos por 
país, identificados no contexto do Semestre 
Europeu – em particular, os que se 
referem às políticas sociais e de emprego e 
tendo em conta os indicadores sociais 
específicos para cada Estado-Membro –, 
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. O plano de 
recuperação e resiliência deve também 
conter indicadores sociais específicos a 
alcançar, bem como uma avaliação de 
impacto em função do género em 
consonância com os objetivos da 
Estratégia Europeia para a Igualdade de 
Género 2020-2025. A fim de promover 
ações que se enquadrem nas prioridades do 
Pacto Ecológico Europeu e da Agenda 
Digital, da Garantia para a Infância, da 
Garantia para a Juventude e dos 
princípios do PEDS, o plano deve também 
definir medidas pertinentes para os seis 
domínios de intervenção identificados no 
presente regulamento e contribuir 
diretamente para eles. As medidas devem 
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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. Os Estados-Membros devem 
assegurar a consulta dos parceiros sociais 
aquando da elaboração dos planos 
nacionais de recuperação e resiliência e 
que lhes seja dada a possibilidade de 
darem o seu contributo numa fase 
precoce.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 
Conselho deve poder debater, no âmbito do 
Semestre Europeu, a situação em matéria 
de recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Para garantir 
elementos de prova adequados, este debate 
deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas da Comissão 
disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu e, se disponíveis, nas informações 
sobre a execução dos planos nos anos 
anteriores. 

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 
resiliência pelos Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu e o Conselho devem 
poder debater, no âmbito do Semestre 
Europeu, a situação em matéria de 
recuperação, resiliência e capacidade de 
ajustamento na União. Para garantir 
elementos de prova adequados, este debate 
deve basear-se nas informações 
estratégicas e analíticas da Comissão 
disponíveis no contexto do Semestre 
Europeu e, se disponíveis, nas informações 
sobre a execução dos planos nos anos 
anteriores.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
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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 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.

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, o alcance da consulta dos 
poderes regionais e locais e de outras 
partes interessadas – incluindo os 
parceiros sociais e as organizações da 
sociedade civil – realizada antes da 
apresentação do plano, incluindo metas e 
objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, os princípios do 
PEDS e os ODS da ONU, especialmente o 
potencial de crescimento sustentável, a 
criação de emprego de qualidade e a 
resiliência económica e social, bem como 
os indicadores sociais a melhorar, em 
conformidade com os princípios do PEDS 
e os ODS da ONU; deve também incluir 
medidas que sejam pertinentes para as 
transições ecológica e digital e contribuam 
diretamente para elas e, se for caso disso, 
uma estimativa do impacto das transições 
ecológica e digital em termos de empregos 
perdidos e de ausência de proteção social, 
bem como medidas adequadas para sanar 
esses problemas; 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, e ainda demonstrar 
em que medida o plano é suscetível de 
contribuir para a igualdade de género e 
para um crescimento e criação de 
emprego equilibrados em termos de 
género. Deve ser procurada e concretizada 
uma cooperação estreita entre a Comissão 
e os Estados-Membros durante todo o 
processo.
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Alteração 20

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 público que 
representem ações coerentes;  e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 

(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 e com a participação dos parceiros 
sociais e das organizações da sociedade 
civil. 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 de 
qualidade e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro, atenuar o 
impacto económico e social da crise – 
especialmente no que diz respeito aos 
grupos vulneráveis e aos jovens – e 
contribuir para a aplicação da autonomia 
estratégica da União e dos compromissos 
da União e dos Estados-Membros – em 
especial o Acordo de Paris, os ODS da 
ONU e o PEDS – o reforço da coesão 
económica, social e territorial e a redução 
do défice de infraestruturas; se a 
justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 
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aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia, no emprego e no progresso 
social; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento 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.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do Estado-
Membro, de aconselhamento entre pares.

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do Estado-
Membro, de aconselhamento entre pares. 
No caso de essa especialização respeitar a 
políticas relativas ao trabalho, os 
parceiros sociais são informados e 
eventualmente envolvidos. A assistência 
técnica não deve ser solicitada em áreas 
que sejam total ou parcialmente da 
competência dos parceiros sociais, exceto 
se os parceiros sociais concordarem. 
Essas atividades não podem comprometer 
o papel dos parceiros sociais nem 
ameaçar a autonomia da negociação 
coletiva.
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Alteração 22

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 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 
6,8% 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. A Comissão deve avaliar o 
pedido de apoio de empréstimo no prazo 
de dois meses a contar da data do pedido.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Consideração 32-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(32-A) Se os planos de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, 
deixarem de ser parcial ou totalmente 
exequíveis – incluindo nos casos em que 
as alterações dos indicadores sociais e 
económicos afetam significativamente o 
plano inicialmente apresentado pelo 
Estado-Membro em causa devido a 
circunstâncias objetivas – esse 
Estado-Membro pode apresentar um 
pedido fundamentado à Comissão para 
alterar ou substituir a sua decisão. Para o 
efeito, o Estado-Membro deve poder 
propor alterações ao plano de 
recuperação e resiliência e recorrer ao 
Instrumento de Assistência Técnica.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Consideração 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) Se a Comissão decidir suspender o 
financiamento atribuído a um 
Estado-Membro em caso de deficiências 
no que diz respeito ao Estado de direito, 
as ações à escala regional e local que 
sejam elegíveis devem continuar a 
beneficiar do mecanismo.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Consideração 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-C) Os Estados-Membros que registam 
desequilíbrios excessivos, os 
Estados-Membros cuja moeda não é o 
euro e os que registem um atraso 
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considerável em matéria de 
desenvolvimento estrutural deverão poder 
propor reformas que deem resposta aos 
problemas que conduziram a tais 
desequilíbrios excessivos nos seus planos 
de recuperação e resiliência.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Consideração 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 27

Proposta de regulamento
Consideração 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 

(39) O poder de adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do Tratado deve ser 
delegado na Comissão no que diz respeito 
ao estabelecimento dos planos de 
recuperação e resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e à correspondente 
contribuição financeira que lhes venha a 
ser atribuída. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
A Comissão, quando preparar e redigir 
atos delegados, deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Após 
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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 
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.

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. 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 Tratado 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, um poder judicial 
independente e o pluralismo e a liberdade 
dos meios de comunicação social são 
condições prévias essenciais para uma 
gestão financeira rigorosa e eficaz do 
financiamento da União.

________________________________
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 
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de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3

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 – através da criação 
de um futuro melhor para a próxima 
geração, da melhoria da coesão 
económica, social e territorial, da 
promoção de reformas favoráveis ao 
crescimento e do reforço do mercado 
interno – deve remeter para os seis 
domínios de intervenção seguintes:

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea a (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Transição ecológica, tendo em 
conta os objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Transformação digital, tendo em 
conta os objetivos da Agenda Digital;
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) Coesão económica, produtividade 
e competitividade, tendo em conta os 
objetivos da estratégia industrial e da 
estratégia para as PME da União;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) Coesão social, tendo em conta os 
objetivos do PEDS;

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea e) (novo)

Texto da Comissão Alteração

e) Resiliência institucional e reforço 
das capacidades;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea f) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f) Políticas para o «Next Generation 
EU», tendo em conta os objetivos da 
Garantia para a Juventude e da Garantia 
para a Infância.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
1. A aplicação do presente 
regulamento respeita plenamente o 
disposto no artigo 152.º do Tratado e os 
planos nacionais de recuperação e 
resiliência emitidos com base no seu 
articulado respeitam as práticas e 
instituições nacionais no que diz respeito 
à formação de salários. O presente 
regulamento respeita o artigo 28.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, pelo que não prejudica o 
direito à negociação, celebração e 
aplicação de acordos coletivos nem o 
direito à realização de ações coletivas nos 
termos da lei e das práticas nacionais.

Alteração 36

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 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é contribuir 
para dar resposta aos desafios dos seis 
domínios de intervenção referidos no 
artigo 3.º, promovendo assim 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 para restaurar o potencial de 
crescimento das economias da União, 
favorecer a criação de emprego no rescaldo 
da crise da COVID-19, promover o 
crescimento sustentável e produzir um 
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valor acrescentado europeu.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mecanismo contribui para os 
objetivos das políticas da União, os 
compromissos por ela assumidos no 
âmbito do Acordo de Paris e o reforço do 
mercado interno, o PEDS e os ODS da 
ONU através da aplicação de medidas 
como:

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) A transição para uma União com 
impacto neutro no clima até 2050, uma 
transição justa que apoie as regiões mais 
afetadas, a mobilidade sustentável, a luta 
contra a pobreza energética, a promoção 
da eficiência energética e dos recursos, as 
fontes de energia renováveis, a 
diversificação energética e a garantia da 
segurança energética, assim como 
medidas a favor do setor agrícola, das 
pescas e do desenvolvimento sustentável 
das zonas rurais e transfronteiriças;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) A digitalização e expansão do 
papel dos serviços públicos de emprego e 
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que promovem as infraestruturas digitais, 
melhoram o acesso ao trabalho digital e 
promovem o desenvolvimento de 
competências digitais;

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) A criação de mercados de trabalho 
resilientes com condições de trabalho 
dignas, o reforço do (mercado) interno, a 
promoção do investimento e o apoio ao 
processo de convergência económica e 
social ascendente, medidas para fomentar 
as competências e as oportunidades de 
empreendedorismo, a criação dum 
ambiente favorável ao investimento e às 
PME, incluindo para a reindustrialização 
inovadora e sustentável, investimentos no 
setor industrial, a consolidação da 
capacidade produtiva e estratégica da 
União, o desenvolvimento de ecossistemas 
industriais e o apoio aos Estados-
Membros cuja moeda não é o euro nos 
seus esforços para adotar a moeda única;

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) A inclusão social, o reforço da 
segurança social e dos sistemas de 
proteção social, o diálogo social, o 
desenvolvimento de infraestruturas 
sociais, o emprego de qualidade, a 
inclusão das pessoas com deficiência, a 
igualdade de género, o combate à pobreza 
e às desigualdades, as disparidades 
salariais entre homens e mulheres, uma 
licença para assistência à família 
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adequada, modalidades de trabalho 
flexíveis e o aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da garantia da 
igualdade de oportunidades e da 
progressão na carreira;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) O reforço da capacidade 
administrativa e institucional dos 
Estados-Membros e dos respetivos 
poderes regionais e locais em relação aos 
desafios enfrentados pelas instituições, a 
governação, a administração pública e os 
setores económicos e sociais, com vista a 
melhorar os sistemas de saúde pública e 
de cuidados de saúde, incluindo uma 
melhor capacidade de resposta a situações 
de crise, o desenvolvimento de serviços de 
cuidados de saúde e de acolhimento de 
qualidade e a preços acessíveis, de lares e 
centros de cuidados mais seguros, de 
maior qualidade e mais acessíveis para 
todos os cidadãos, medidas destinadas a 
melhorar a capacidade das instituições 
públicas para garantirem os direitos dos 
trabalhadores móveis e transfronteiriços – 
incluindo o gozo de condições de trabalho 
seguras e idênticas, de salários de acordo 
com a lei e de todas as informações 
necessárias –, a estabilidade dos sistemas 
financeiros, o reforço de sistemas 
judiciais eficientes e independentes e a 
promoção do pluralismo e da liberdade 
dos meios de comunicação social;

Alteração 43

Proposta de regulamento
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Artigo 4 – n.º 1-A (novo) – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f) Abordar os desafios demográficos, 
a cultura, a educação, a aprendizagem ao 
longo da vida e o EFP – incluindo a 
elaboração de estratégias e ações 
nacionais e regionais de melhoria de 
competências e requalificação 
profissional –, uma melhor previsão da 
evolução do mercado de trabalho, as 
políticas em matéria de crianças e de 
juventude, a igualdade de oportunidades e 
o acesso para todos, as reformas dos 
sistemas de pensões – com destaque para 
a sustentabilidade e a adequação dos 
regimes de pensões dos trabalhadores por 
conta de outrem e dos trabalhadores por 
conta própria – e a igualdade de 
oportunidades para que as mulheres e os 
homens possam adquirir direitos de 
pensão.

Alteração 44

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 das 
reformas e dos investimentos estabelecidos 
nos seus planos de recuperação e 
resiliência, tendo simultaneamente em 
consideração que as disparidades 
económicas, a desigualdade social e a 
fraca proteção social têm efeitos 
colaterais que minam a estabilidade geral 
da União. Este objetivo específico deve ser 
prosseguido em estreita cooperação com os 
Estados-Membros em causa.
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Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros cuja moeda 
não é o euro e que registem um atraso 
considerável em matéria de 
desenvolvimento estrutural deverão poder 
propor reformas que deem resposta aos 
problemas de que padecem.

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. As reformas e os investimentos 
iniciados pelos Estados-Membros após 
1 de fevereiro de 2020 são elegíveis no 
âmbito do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.

Alteração 47

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 
peritos, ações de informação e 
comunicação, incluindo a comunicação 
institucional das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 

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, na medida em que estejam 
relacionadas com os objetivos do presente 
regulamento e não sejam ações elegíveis 
para apoio técnico nos termos do artigo 
7.º do Regulamento ... [que cria um 



AD\1213057PT.docx 33/65 PE655.646v02-00

PT

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.

Instrumento de Assistência Técnica – 
2020/0103 (COD)]. Se um Estado-
Membro não utilizar o financiamento 
atribuído, este financiamento pode ser 
disponibilizado pela Comissão para as 
propostas elaboradas após consulta dos 
poderes regionais e locais e de outras 
partes interessadas, incluindo os parceiros 
sociais e as organizações da sociedade 
civil, a fim de promover um debate aberto 
para apoiar ações destinadas a estimular 
a investigação, o debate público e a 
difusão de informações sobre as reformas 
necessárias para dar resposta às 
consequências negativas da crise da 
COVID-19.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 9 – 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 um ato delegado, nos termos do 
artigo 27.º-A, sobre uma decisão de 
suspender o prazo para a adoção das 
decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 1 e 2, 
ou de suspender os pagamentos parcial ou 
totalmente ao abrigo do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
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no n.º 1.

Alteração 50

Proposta de regulamento
 Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A suspensão do prazo referido no 
artigo 17.º é aplicável a partir do dia 
seguinte ao da adoção da decisão referida 
no n.º 1 do presente artigo.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A decisão de suspender os 
pagamentos referida no n.º 1 não deve ser 
aplicada se a cláusula de derrogação de 
âmbito geral estiver ativa.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, 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 levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], a Comissão 
adota um ato delegado em conformidade 
com o artigo 27.º-A relativo à decisão de 
levantar a suspensão do prazo ou dos 
pagamentos referidos no número anterior. 
Os procedimentos ou pagamentos 
pertinentes são retomados no dia seguinte 
ao do levantamento da suspensão.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso a Comissão decida suspender 
o financiamento atribuído ao 
Estado-Membro devido a deficiências no 
que diz respeito ao Estado de direito, as 
ações à escala regional e local que sejam 
elegíveis devem continuar a beneficiar do 
mecanismo.

Alteração 54

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 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 6,8 % do seu rendimento 
nacional bruto.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano abordem 
as deficiências relativas aos valores 
consagrados no artigo 2.º do Tratado da 
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União Europeia;

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Uma explicação da forma como as 
medidas do plano têm em conta as 
posições recebidas das organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos e dos 
órgãos de poder local e regional do 
Estado-Membro.

Alteração 57

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 
público por meio de um pacote coerente. 

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 
público por meio de um pacote coerente. 
Para a preparação dos planos de 
recuperação e resiliência, os Estados-
Membros podem recorrer ao Instrumento 
de Assistência Técnica em conformidade 
com o Regulamento XX/YYYY [que cria o 
Instrumento de Assistência Técnica].

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. 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 ODS das 
Nações Unidas, pelo menos 37 % do 
montante de cada plano de recuperação e 
resiliência contribuirão para integrar as 
ações climáticas e de proteção da 
biodiversidade e os objetivos de 
sustentabilidade ambiental. A Comissão 
adota a metodologia adequada, por meio 
de um ato delegado, para ajudar os 
Estados-Membros a cumprir este 
requisito.

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Refletindo o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais (PEDS) como estratégia 
da Europa para o progresso social, uma 
parte significativa do montante de cada 
plano de recuperação e resiliência deve 
contribuir para a aplicação dos objetivos 
do PEDS. A Comissão adota a 
metodologia adequada, por meio de um 
ato delegado, para ajudar os Estados-
Membros a cumprir estes requisitos.

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Refletindo o caráter orientado 
para o futuro do instrumento de 
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recuperação «Next Generation EU» e 
reconhecendo a importância da Agenda 
de Competências Digitais, da Garantia 
para a Infância e da Garantia para a 
Juventude, cada plano de recuperação e 
resiliência deve contribuir para combater 
o risco de danos duradouros para as 
perspetivas dos jovens no mercado de 
trabalho e para o seu bem-estar geral, 
através de soluções e respostas de 
qualidade em matéria de emprego, 
educação e competências orientadas para 
os jovens.

Alteração 61

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 
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 Justa  
e nos acordos de parceria e programas 
operacionais ao abrigo dos fundos da 
União.

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 os domínios de 
intervenção estabelecidos no artigo 3.º, 
bem como a coesão territorial, social e 
económica, tendo em conta as 
necessidades de investimento e os desafios 
inerentes às disparidades regionais e 
locais. Os planos de recuperação e 
resiliência devem contribuir para a 
autonomia estratégica da União, para a 
transição para a neutralidade climática até 
2050 e para a sustentabilidade social, 
através da aplicação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e dos ODS das Nações 
Unidas. Os planos de recuperação e 
resiliência devem também ser coerentes 
com as informações incluídas pelos 
Estados-Membros nos programas 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 
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de transição justa ao abrigo do Fundo para 
uma Transição Justa  e nos acordos de 
parceria e programas operacionais ao 
abrigo dos fundos da União.

______________________________ ________________________
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 62

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser elaborados após 
consulta dos órgãos de poder local e 
regional e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento (UE) XX/xx do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A;
____________________________
1-A 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...).
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Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Tendo em conta a evolução 
tecnológica, o mecanismo 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 das regiões da 
União.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo Estado-
Membro em causa constitui um anexo do 
seu programa nacional de reformas e deve 
ser oficialmente apresentado, o mais tardar, 
até 30 de abril. O Estado-Membro pode 
apresentar um projeto de plano a partir de 
15 de outubro do ano anterior, juntamente 
com o projeto de orçamento do ano 
seguinte. 

2. O plano de recuperação e 
resiliência apresentado pelo Estado-
Membro em causa constitui um anexo do 
seu programa nacional de reformas e deve 
ser oficialmente apresentado, o mais tardar, 
até 30 de abril. O Estado-Membro pode 
apresentar um projeto de plano a partir de 
15 de outubro do ano anterior, juntamente 
com o projeto de orçamento do ano 
seguinte. O projeto de plano deve ser 
apresentado aos parceiros sociais para 
consulta, o mais tardar em fevereiro, 
antes do prazo de apresentação oficial do 
plano à Comissão em abril, a fim de 
permitir que os parceiros sociais 
disponham de, pelo menos 30 dias, para 
reagir por escrito.

Alteração 65

Proposta de regulamento
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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 explicação do modo como os 
desafios e prioridades identificados no 
quadro do Semestre Europeu são 
suscetíveis de ser enfrentados, em 
particular os que se referem às políticas 
sociais e de emprego;

Alteração 66

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 de qualidade, o 
progresso social e a resiliência económica 
e social do Estado-Membro em causa, 
reduz o défice de infraestruturas e atenua 
o impacto económico e social da crise para 
os grupos mais vulneráveis e os jovens e o 
impacto económico para as PME, bem 
como a sua contribuição para o reforço da 
coesão económica, social e territorial e 
para a convergência, assim como para a 
autonomia estratégica da União;

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) O alcance da consulta dos órgãos 
de poder local e regional e de outras 
partes interessadas, incluindo dos 
parceiros sociais e das organizações da 
sociedade civil, efetuada antes da 
apresentação do plano de recuperação e 
resiliência; para além do plano, deve ser 
apresentado o contributo escrito dos 
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parceiros sociais;

Alteração 68

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

Texto da Comissão Alteração

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital ou 
para os desafios que delas resultam;

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para os seis pilares estabelecidos no artigo 
3.º;

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os indicadores sociais que devem 
ser alcançados no quadro do plano 
proposto de recuperação e resiliência e o 
contributo para a consecução do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos ODS 
das Nações Unidas;

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma estimativa, se for caso disso, 
do impacto das transições ecológica e 
digital em termos de postos de trabalho 
perdidos ou criados, bem como das 
medidas adequadas para resolver esses 
problemas, em especial nas regiões em 
que se registará uma transição energética 
importante;
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Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma explicação de como as 
medidas respeitam os princípios da 
interoperabilidade, eficiência energética, 
proteção de dados, promoção da 
igualdade digital, acessibilidade digital, 
soluções de software aberto e de hardware 
aberto e dados pessoais;

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

c-D) Uma explicação da coerência do 
plano com os documentos pertinentes 
adotados no contexto do último Semestre 
Europeu;

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

c-E) Uma explicação pormenorizada da 
forma como se espera que as medidas 
assegurem que, pelo menos, 37 % do 
montante solicitado para o plano de 
recuperação e resiliência contribuam 
para a integração das ações climáticas e 
de proteção da biodiversidade e dos 
objetivos de sustentabilidade ambiental, 
com base na metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, n.º 1;
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Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

c-F) Uma explicação pormenorizada da 
forma como se espera que as medidas 
assegurem que uma parte significativa do 
montante solicitado para o plano de 
recuperação e resiliência contribua para a 
aplicação dos objetivos do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, com base na 
metodologia fornecida pela Comissão nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1;

Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

c-G) Uma avaliação do impacto do 
plano relativamente à perspetiva de 
género, em consonância com os objetivos 
delineados na Estratégia para a Igualdade 
de Género, de modo a abordar 
eficazmente o impacto negativo da crise 
na igualdade de género, em particular 
garantindo a criação de postos de 
trabalho de qualidade para as mulheres, a 
redução das disparidades salariais quanto 
ao género e o acesso ao crédito para 
mulheres empresárias, e por meio de 
medidas de prevenção e combate à 
violência de género, bem como ao assédio 
sexual;

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

c-H) Garantias da ausência de 
quaisquer conflitos de interesses no que 
diz respeito à execução do orçamento da 
União para todas as medidas contidas no 
plano relacionadas com o investimento 
público;

Alteração 77

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

Texto da Comissão Alteração

c-I) Uma demonstração de que as 
reformas e os investimentos previstos no 
plano cumprem o princípio de «não 
prejudicar significativamente»;

Alteração 78

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 
propostos, bem como os indicadores 
conexos, incluindo a forma como o plano 
melhorará o desempenho por país no 
âmbito do Painel de Indicadores Sociais;

Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

j-A) Garantias de que a assistência 
financeira só é concedida a empresas que 
respeitem as convenções coletivas 
aplicáveis e que não estejam sediadas nas 
jurisdições que figuram no anexo I das 
conclusões do Conselho sobre a lista 
revista da UE de jurisdições não 
cooperantes para efeitos fiscais;

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os Estados-
Membros requerentes possam beneficiar da 
experiência de outros Estados-Membros. 
Os Estados-Membros podem igualmente 
solicitar assistência técnica ao abrigo do 
Instrumento de Assistência Técnica, em 
conformidade com a respetiva 
regulamentação. 

4. Na elaboração das propostas para o 
seu plano de recuperação e resiliência, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que organize um intercâmbio de 
boas práticas para que os Estados-
Membros requerentes possam beneficiar da 
experiência de outros Estados-Membros. 
Os Estados-Membros podem igualmente 
solicitar assistência técnica ao abrigo do 
Instrumento de Assistência Técnica, em 
conformidade com a respetiva 
regulamentação. A assistência técnica deve 
respeitar plenamente as regras e as 
práticas nacionais em matéria de 
negociação coletiva. As atividades de 
assistência técnica não podem 
comprometer o papel dos parceiros sociais 
nem ameaçar a autonomia da negociação 
coletiva. A assistência técnica não pode 
ser solicitada em áreas que sejam total ou 
parcialmente da competência dos 
parceiros sociais, exceto se os parceiros 
sociais manifestarem o seu consenso.

Alteração 81

Proposta de regulamento
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Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão avalia a relevância e a 
coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as necessidades económicas, sociais e 
de saúde. Para o efeito, tem em conta os 
seguintes critérios:

Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 83

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 84

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a observância 
dos compromissos da União e dos seus 
Estados-Membros, em particular os 
objetivos da União em matéria de clima 
para alcançar uma União com impacto 
neutro no clima até 2050, incluindo os 
compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo de Paris e do Pacto Ecológico 
Europeu, bem como para a aplicação dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, a estratégia europeia para a 
igualdade de género e os ODS das Nações 
Unidas;

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa e 
se pelo menos 37 % do plano de 
recuperação e resiliência contribuem para 
o combate às alterações climáticas;

Alteração 86

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para o âmbito e os objetivos 
estabelecidos nos artigos 3.º e 4.º;
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coesão económica, social e territorial;

Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 88

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 89

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

Texto da Comissão Alteração

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

g) Se as disposições propostas pelo 
Estado-Membro em causa são suscetíveis 
de garantir uma aplicação eficaz do plano 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios previstos, bem como os 
indicadores conexos, que devem incluir o 
progresso nas áreas cobertas pelo Painel 
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de Indicadores Sociais;

Alteração 90

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 91

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

Texto da Comissão Alteração

g-B) Se pelo menos uma parte 
significativa do montante solicitado para 
o plano de recuperação e resiliência 
contribui para a aplicação dos objetivos 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
com base na metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, n.º 1;

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No prazo de dois meses a contar da 
data da apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo Estado-
Membro, a Comissão adota uma decisão 
por meio de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 27.º-A, para 
avaliar o plano de recuperação e 
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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. 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 93

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 95

Proposta de regulamento
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Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Se o plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, deixar de 
ser parcial ou totalmente exequível, 
incluindo nos casos em que as alterações 
dos indicadores sociais e económicos 
afetem significativamente o compromisso 
inicialmente assumido pelo Estado-
Membro em causa devido a circunstâncias 
objetivas, o Estado-Membro pode 
apresentar um pedido fundamentado à 
Comissão para alterar ou substituir as 
decisões referidas no artigo 17º, n.ºs 1 e 2. 
Para o efeito, o Estado-Membro pode 
propor um plano de recuperação e 
resiliência alterado ou um novo plano, após 
consultar os parceiros sociais e outras 
partes interessadas relevantes. O Estado-
Membro pode recorrer ao Instrumento de 
Assistência Técnica para esse efeito e 
pode apresentar um pedido de apoio 
técnico a qualquer momento.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o Estado-
Membro em causa apresenta à Comissão 
um pedido devidamente justificado de 
pagamento da contribuição financeira e, se 
for caso disso, da parcela do empréstimo.  
Esses pedidos de pagamento podem ser 
apresentados à Comissão pelos Estados-
Membros semestralmente.  A Comissão 
avalia, no prazo de dois meses a contar da 
receção do pedido, se as metas e os 

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
delegado da Comissão referido no artigo 
17.º, n.º 1, 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 
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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.

pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos no ato 
delegado referido 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.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
o montante da contribuição financeira pode 
ser disponibilizado pela Comissão aos 
órgãos de poder local e regional e a 
outras partes interessadas, incluindo os 
parceiros sociais e as 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 98

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em caso de suspensão dos fundos 
devido a deficiências no que diz respeito 
ao Estado de direito, a Comissão deve 
assegurar que os órgãos de poder local e 
regional elegíveis e outras partes 
interessadas, incluindo os parceiros 
sociais e as organizações da sociedade 
civil, continuem a beneficiar do 
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mecanismo.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

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 aos órgãos de poder local 
e regional e a outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, que 
contribuam para dar resposta aos desafios 
identificados no plano de recuperação e 
resiliência.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão toma uma decisão sobre o 
cancelamento da contribuição financeira 
após ter dado ao Estado-Membro em causa 
a possibilidade de apresentar observações 
no prazo de dois meses a contar da data da 
comunicação da sua avaliação relativa à 
falta de progressos concretos. 

O Estado-Membro em causa tem a 
possibilidade de apresentar observações no 
prazo de dois meses a contar da data da 
comunicação da avaliação da Comissão 
relativa à falta de progressos concretos.

Alteração 101

Proposta de regulamento
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Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

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

O Estado-Membro em causa deve 
apresentar relatórios semestrais, no âmbito 
do Semestre Europeu, sobre os progressos 
realizados na concretização dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo a 
disposição operacional referida no artigo 
17.º, n.º 6. Para o efeito, os relatórios 
semestrais dos Estados-Membros devem 
ser adequadamente refletidos nos 
programas nacionais de reformas, que 
devem ser utilizados como instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência, inclusive das 
medidas adotadas para garantir a 
coordenação entre o mecanismo, os 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento e outros programas 
financiados pela UE. O relatório é 
transmitido simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sem 
demora injustificada.

Alteração 102

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 
simultaneamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, sem demora injustificada, os 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados e respetiva avaliação no ato 
delegado da Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º.
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Alteração 103

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as atividades de 
comunicação da Comissão referidas no 
n.º 2, em especial no que se refere à 
obrigação de utilizar o apoio prestado no 
âmbito do mecanismo, sejam 
adequadamente divulgadas ao nível local 
e regional adequado.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Painel de avaliação da recuperação e 

resiliência
1. A Comissão cria um painel de 
avaliação da recuperação e resiliência 
(«painel de avaliação») que apresente o 
estado de execução das reformas e 
investimentos acordados nos planos de 
recuperação e resiliência de cada Estado-
Membro.
2. O painel de avaliação inclui 
indicadores-chave, tais como indicadores 
sociais, económicos e ambientais, que 
avaliam os progressos registados pelos 
planos de recuperação e resiliência em 
cada um dos seis domínios que definem o 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.
3. O painel de avaliação indica o 
grau de cumprimento dos objetivos 
intermédios relevantes dos planos de 
recuperação e resiliência e as deficiências 
identificadas na sua execução, bem como 
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as recomendações da Comissão para 
corrigir as respetivas deficiências.
4. O painel de avaliação sintetiza 
igualmente as principais recomendações 
dirigidas aos Estados-Membros 
relativamente aos seus planos de 
recuperação e resiliência. Relativamente 
aos planos de progresso social, o painel de 
avaliação será baseado e complementar 
ao Painel de Indicadores Sociais do 
processo do semestre.
5. O painel de avaliação serve de 
base para um intercâmbio permanente de 
boas práticas entre os Estados-Membros, 
que deve tomar a forma de um diálogo 
estruturado organizado regularmente.
6. O painel de avaliação é alvo de 
uma atualização permanente e acessível 
ao público no sítio Web da Comissão. Este 
painel dá a conhecer a situação dos 
pedidos de pagamento, dos pagamentos, 
das suspensões e dos cancelamentos das 
contribuições financeiras.
7. A Comissão apresenta o painel de 
avaliação no âmbito de uma audição 
organizada pelas comissões competentes 
do Parlamento Europeu.

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Relatório trimestral

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

trimestral simultaneamente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado no presente 
regulamento.

Alteração 107

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

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório trimestral inclui 
também as seguintes informações:

Alteração 109

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) A utilização do Instrumento de 
Assistência Técnica para a elaboração, 
aplicação, revisão e melhoria dos planos 
de recuperação e resiliência; 

Alteração 110

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Informações sobre o alcance da 
consulta dos órgãos de poder local e 
regional e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, antes da 
apresentação dos planos de recuperação e 
resiliência;

Alteração 111

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

Texto da Comissão Alteração

b-C) Informações sobre em que medida 
foram cumpridas as disposições do 
artigo 16.º, n.º 3, alínea b-A).

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões um 
relatório de avaliação independente sobre a 
sua execução e um relatório de avaliação 
ex post independente, o mais tardar três 
anos após o final de 2027. 

1. Quatro anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresenta simultaneamente ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões um relatório de avaliação 
independente sobre a sua execução e uma 
avaliação ex post independente do impacto 
em função do género, o mais tardar três 
anos após o final de 2027.

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O relatório de avaliação ex post 
consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
seu impacto a longo prazo.

4. O relatório de avaliação ex post 
consiste numa avaliação global dos 
instrumentos criados pelo presente 
regulamento e inclui informações sobre o 
seu impacto a longo prazo, nomeadamente 
no que toca às questões de igualdade de 
género.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 115

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as atividades de informação e 
comunicação da Comissão referidas no 
n.º 2, em especial no que se refere à 
obrigação de utilizar o apoio prestado no 
âmbito do mecanismo, sejam 
adequadamente divulgadas ao nível local 
e regional adequado.
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Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27 Suprimido
Procedimento de comité
1. A Comissão é assistida por um 
comité. Este comité é um comité na 
aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Caso se remeta para o presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 9.º, n.º s 1 e 2, e no 
artigo 17.º, n.º 1, é conferido à Comissão 
por um período de sete anos a contar da 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento]. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de sete anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem o mais tardar três meses 
antes do final de cada período.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 17.º, n.º 1, 
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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. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 9.º, n.ºs 1 e 2, e 17.º, n.º 
1, só entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
dois meses a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções. O referido prazo 
é prorrogável por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Alteração 118

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência contribui para o 
desenvolvimento de infraestruturas 
essenciais, em particular nos Estados-
Membros onde o PIB per capita é inferior 
à média da UE e o nível da dívida pública 
é sustentável.
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Alteração 119

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a aplicação dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e para a consecução dos ODS das 
Nações Unidas,

Alteração 120

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o plano de recuperação e 
resiliência contribui para um futuro 
melhor para a próxima geração,

Alteração 121

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – travessão 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o plano de recuperação e 
resiliência contribui 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 da União,



PE655.646v02-00 64/65 AD\1213057PT.docx

PT

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Criação de um Mecanismo de Recuperação e Resiliência

Referências COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Comissões competentes quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

EMPL
17.6.2020

Comissões associadas - data de 
comunicação em sessão

23.7.2020

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Dragoș Pîslaru
25.6.2020

Artigo 58.º – Processo de comissões 
conjuntas
       Data de comunicação em sessão

       
       
23.7.2020

Exame em comissão 7.9.2020 1.10.2020

Data de aprovação 15.10.2020

Resultado da votação final +:
–:
0:

38
8
9

Deputados presentes no momento da 
votação final

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, 
David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, 
Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, 
Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs 
Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, 
Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, 
Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, 
Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, 
Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata 
Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre 
Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania 
Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Konstantinos Arvanitis, José Manuel Fernandes



AD\1213057PT.docx 65/65 PE655.646v02-00

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

38 +
ECR Helmut Geuking

NI Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, 
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-
Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

8 -
ECR Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Guido Reil

PPE Ádám Kósa

9 0
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

ID Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Renew Abir Al-Sahlani

S&D Marianne Vind

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


