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Alteração 11
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Regulamento (UE) n.º 
1303/2013 no que respeita aos recursos 
adicionais excecionais e disposições de 
execução no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia (Iniciativa 
REACT-EU)

que altera o Regulamento (UE) n.º 
1303/2013 no que respeita aos recursos 
adicionais excecionais e disposições de 
execução no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital, inclusiva e resiliente da sociedade 
e da economia (Iniciativa REACT-EU)

Or. en

Alteração 12
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise agravou a 
situação das pessoas que se encontram em 
situação de pobreza ou em risco de 
pobreza, aprofundou as clivagens sociais, 
aumentou a perda de postos de trabalho e 
as desigualdades e tem dificultado o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
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de ter resposta através de medidas 
específicas.

escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 
de ter resposta através de medidas 
específicas.

Or. en

Alteração 13
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 
de ter resposta através de medidas 
específicas.

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise faz com que a 
taxa de desemprego e as desigualdades 
aumentem, em especial nos grupos 
vulneráveis, e dificulta o crescimento nos 
Estados-Membros, o que, por sua vez, 
agrava a já importante escassez de liquidez 
devido ao aumento súbito e importante dos 
investimentos públicos necessários nos 
sistemas de saúde e outros setores das 
economias nacionais. A situação 
excecional assim criada precisa de ter 
resposta através de medidas específicas.

Or. en

Alteração 14
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

Proposta de regulamento
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 
de ter resposta através de medidas 
específicas.

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise aprofunda as 
clivagens sociais, acelera a perda de 
postos de trabalho e as desigualdades e 
dificulta o crescimento nos 
Estados-Membros, o que, por sua vez, 
agrava a já importante escassez de liquidez 
devido ao aumento súbito e importante dos 
investimentos públicos necessários nos 
sistemas de saúde e outros setores das 
economias nacionais. A situação 
excecional assim criada precisa de ter 
resposta através de medidas específicas.

Or. en

Alteração 15
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise dificulta o 
crescimento nos Estados-Membros, o que, 
por sua vez, agrava a já importante 
escassez de liquidez devido ao aumento 
súbito e importante dos investimentos 
públicos necessários nos sistemas de saúde 
e outros setores das economias nacionais. 
A situação excecional assim criada precisa 
de ter resposta através de medidas 
específicas.

(1) Os Estados-Membros foram 
afetados pela crise devido às consequências 
da pandemia de COVID-19 de uma forma 
sem precedentes. A crise agrava as 
clivagens sociais, aumenta a perda de 
postos de trabalho e as desigualdades e 
dificulta o crescimento nos 
Estados-Membros, o que, por sua vez, 
agrava a já importante escassez de liquidez 
devido ao aumento súbito e importante dos 
investimentos públicos necessários nos 
sistemas de saúde e outros setores das 
economias nacionais. A situação 
excecional assim criada precisa de ter 
resposta através de medidas específicas.

Or. en
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Alteração 16
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para reagir ao impacto da crise, o 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e o 
Regulamento (UE) n.º 1301/2013 foram 
alterados em 30 de março de 2020 a fim de 
permitir uma maior flexibilidade na 
execução dos programas operacionais 
apoiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), pelo 
Fundo Social Europeu (FSE) e pelo Fundo 
de Coesão (Fundos), e pelo Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP). No entanto, uma vez que os 
impactos nas economias e nas sociedades 
da União se agravaram, ambos os 
regulamentos foram novamente alterados 
em 23 de abril de 2020, a fim de 
proporcionar uma flexibilidade acrescida 
excecional para permitir que os 
Estados-Membros se concentrem na 
resposta que é necessário dar a esta crise 
sem precedentes, reforçando a 
possibilidade de mobilizar o apoio não 
utilizado dos Fundos e simplificando os 
requisitos processuais relacionados com a 
execução do programa e as auditorias.

(2) Para reagir ao impacto da crise, o 
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e o 
Regulamento (UE) n.º 1301/2013 foram 
alterados em 30 de março de 2020 a fim de 
permitir uma maior flexibilidade na 
execução dos programas operacionais 
apoiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), pelo 
Fundo Social Europeu (FSE) e pelo Fundo 
de Coesão (Fundos), e pelo Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
(FEAMP). No entanto, uma vez que os 
impactos nas economias e nas sociedades 
da União se agravaram, ambos os 
regulamentos foram novamente alterados 
em 23 de abril de 2020, a fim de 
proporcionar uma flexibilidade acrescida 
excecional para permitir que os 
Estados-Membros se concentrem na 
resposta que é necessário dar a esta crise 
sem precedentes, reforçando a 
possibilidade de mobilizar o apoio não 
utilizado dos Fundos e simplificando, sem 
comprometer as reformas de elevada 
qualidade, bem como as avaliações ex 
ante, os requisitos processuais relacionados 
com a execução do programa e as 
auditorias.

Or. en

Alteração 17
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de corrigir os enormes 
choques económicos decorrentes das 
restrições excecionais instauradas pelos 
Estados-Membros para conter a 
propagação de COVID-19, e evitar os 
riscos que uma recuperação assimétrica 
induzida pelas diferenças entre os meios 
nacionais disponíveis nos 
Estados-Membros pode provocar no 
funcionamento do mercado interno, o 
Conselho Europeu aprovou, em 23 de abril 
de 2020, o «Roteiro para a recuperação» 
com uma forte componente de 
investimento, apelou à criação do Fundo de 
Recuperação Europeu e mandatou a 
Comissão para analisar as necessidades e 
orientar os recursos para os setores e zonas 
geográficas da União mais afetados, e 
esclarecer também a ligação com o quadro 
financeiro plurianual para 2021-2027.

(3) A fim de corrigir os enormes 
choques económicos decorrentes das 
restrições excecionais instauradas pelos 
Estados-Membros para conter a 
propagação de COVID-19, e evitar os 
riscos que uma recuperação assimétrica 
induzida pelas diferenças entre os meios 
nacionais disponíveis nos 
Estados-Membros pode provocar, o 
Conselho Europeu aprovou, em 23 de abril 
de 2020, o «Roteiro para a recuperação» 
com uma forte componente de 
investimento, apelou à criação do Fundo de 
Recuperação Europeu e mandatou a 
Comissão para analisar as necessidades e 
orientar os recursos para os setores e zonas 
geográficas da União mais afetados, e 
esclarecer também a ligação com o quadro 
financeiro plurianual para 2021-2027.

Or. en

Alteração 18
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, 
Cristian Ghinea, Monica Semedo

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de corrigir os enormes 
choques económicos decorrentes das 
restrições excecionais instauradas pelos 
Estados-Membros para conter a 
propagação de COVID-19, e evitar os 
riscos que uma recuperação assimétrica 
induzida pelas diferenças entre os meios 
nacionais disponíveis nos 
Estados-Membros pode provocar no 
funcionamento do mercado interno, o 
Conselho Europeu aprovou, em 23 de abril 
de 2020, o «Roteiro para a recuperação» 

(3) A fim de corrigir os enormes 
choques económicos e societais 
decorrentes das restrições excecionais 
instauradas pelos Estados-Membros para 
conter a propagação de COVID-19, e evitar 
os riscos que uma recuperação assimétrica 
induzida pelas diferenças entre os meios 
nacionais disponíveis nos Estados-
Membros pode provocar no funcionamento 
do mercado interno, o Conselho Europeu 
aprovou, em 23 de abril de 2020, o 
«Roteiro para a recuperação» com uma 
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com uma forte componente de 
investimento, apelou à criação do Fundo de 
Recuperação Europeu e mandatou a 
Comissão para analisar as necessidades e 
orientar os recursos para os setores e zonas 
geográficas da União mais afetados, e 
esclarecer também a ligação com o quadro 
financeiro plurianual para 2021-2027.

forte componente de investimento, apelou 
à criação do Fundo de Recuperação 
Europeu e mandatou a Comissão para 
analisar as necessidades e orientar os 
recursos para os setores e zonas 
geográficas da União mais afetados, e 
esclarecer também a ligação com o quadro 
financeiro plurianual para 2021-2027.

Or. en

Alteração 19
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 2014-
2020, ao passo que os recursos para 2021 e 
2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital, inclusiva e resiliente da 
sociedade e da economia, com vista a 
mobilizar rapidamente recursos para a 
economia real através dos programas 
operacionais existentes. Os recursos para 
2020 resultam de um aumento dos recursos 
disponíveis para a coesão económica, 
social e territorial no quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020, ao passo que os 
recursos para 2021 e 2022 provêm do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia. Por iniciativa da Comissão, parte 
dos recursos adicionais devem ser 
canalizados para a assistência técnica. A 
Comissão deve estabelecer a repartição dos 
recursos adicionais remanescentes para 
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Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

cada Estado-Membro, com base num 
método de afetação justificado pelos mais 
recentes dados estatísticos objetivos 
disponíveis referentes à prosperidade 
relativa e aos dados estatísticos dos 
Estados-Membros, incluindo dados 
relativos à igualdade, sobre a extensão do 
efeito da atual crise nas suas economias e 
sociedades, com especial destaque para os 
mais desfavorecidos, tais como os sem-
abrigo e as pessoas que vivem em 
instituições segregadas, que 
tradicionalmente não são abarcados pelos 
serviços estatísticos dos 
Estados-Membros; para o efeito, devem 
ser recolhidos dados com a participação 
de organizações não governamentais que 
trabalham no domínio da pobreza e da 
exclusão social. O método de afetação 
deve incluir um montante adicional 
específico para as regiões ultraperiféricas, 
dada a vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos e os dados em matéria 
de igualdade mais recentes disponíveis em 
19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 20
Elena Lizzi

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
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Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 2014-
2020, ao passo que os recursos para 2021 e 
2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 2014-
2020, ao passo que os recursos para 2021 e 
2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. A 
Comissão deve estabelecer a repartição dos 
recursos adicionais remanescentes para 
cada Estado-Membro, com base num 
método de afetação justificado pelos mais 
recentes dados estatísticos objetivos 
disponíveis referentes à prosperidade 
relativa dos Estados-Membros e à extensão 
do efeito da atual crise nas suas economias 
e sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 21
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de COVID-
19 e a preparar uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia, com vista 
a mobilizar rapidamente recursos para a 
economia real através dos programas 
operacionais existentes. Os recursos para 
2020 resultam de um aumento dos recursos 
disponíveis para a coesão económica, 
social e territorial no quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020, ao passo que os 
recursos para 2021 e 2022 provêm do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia. Por iniciativa da Comissão, parte 
dos recursos adicionais devem ser 
canalizados para a assistência técnica. A 
Comissão deve estabelecer a repartição dos 
recursos adicionais remanescentes para 
cada Estado-Membro, com base num 
método de afetação justificado pelos mais 
recentes dados estatísticos objetivos 
disponíveis referentes à prosperidade 
relativa dos Estados-Membros e à extensão 
do efeito da atual crise nas suas economias 
e sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de COVID-
19 e a preparar uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia e do 
emprego, com vista a mobilizar 
rapidamente recursos para a economia real 
através dos programas operacionais 
existentes. Os recursos para 2020 resultam 
de um aumento dos recursos disponíveis 
para a coesão económica, social e 
territorial no quadro financeiro plurianual 
para 2014-2020, ao passo que os recursos 
para 2021 e 2022 provêm do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Or. en
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Justificação

A presente alteração (ou seja, o aditamento dos termos «e do emprego» após os termos «no 
contexto da pandemia de COVID-19 e a preparar uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia») aplica-se a todo o texto, inclusivamente ao título. A sua adoção 
implicará uma adaptação técnica em todo o texto).

Alteração 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 2014-
2020, ao passo que os recursos para 2021 e 
2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 58 272 
800 000 EUR (a preços correntes) para 
autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital, social e resiliente da 
economia, com vista a mobilizar 
rapidamente recursos para a economia real 
através dos programas operacionais 
existentes. Os recursos para 2020 resultam 
de um aumento dos recursos disponíveis 
para a coesão económica, social e 
territorial no quadro financeiro plurianual 
para 2014-2020, ao passo que os recursos 
para 2021 e 2022 provêm do Instrumento 
de Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 
assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito da 
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atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 23
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional de 
58 272 800 000 EUR (a preços correntes) 
para autorização orçamental dos Fundos 
Estruturais no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, para 2020, 2021 e 2022, para 
apoiar os Estados-Membros e as regiões 
mais afetados a promover a recuperação da 
crise no contexto da pandemia de 
COVID-19 e a preparar uma recuperação 
ecológica, digital e resiliente da economia, 
com vista a mobilizar rapidamente recursos 
para a economia real através dos 
programas operacionais existentes. Os 
recursos para 2020 resultam de um 
aumento dos recursos disponíveis para a 
coesão económica, social e territorial no 
quadro financeiro plurianual para 
2014-2020, ao passo que os recursos para 
2021 e 2022 provêm do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia. Por 
iniciativa da Comissão, parte dos recursos 
adicionais devem ser canalizados para a 

(5) Deve ser disponibilizado um 
montante excecional adicional, a ser 
debatido no Conselho, para autorização 
orçamental dos Fundos Estruturais no 
âmbito do objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, para 2020, 
2021 e 2022, para apoiar os 
Estados-Membros e as regiões mais 
afetados a promover a recuperação da crise 
no contexto da pandemia de COVID-19 e a 
preparar uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia, com vista 
a mobilizar rapidamente recursos para a 
economia real através dos programas 
operacionais existentes. Os recursos para 
2020 resultam de um aumento dos recursos 
disponíveis para a coesão económica, 
social e territorial no quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020, ao passo que os 
recursos para 2021 e 2022 provêm do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia. Por iniciativa da Comissão, parte 
dos recursos adicionais devem ser 
canalizados para a assistência técnica. A 
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assistência técnica. A Comissão deve 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais remanescentes para cada 
Estado-Membro, com base num método de 
afetação justificado pelos mais recentes 
dados estatísticos objetivos disponíveis 
referentes à prosperidade relativa dos 
Estados-Membros e à extensão do efeito 
da atual crise nas suas economias e 
sociedades. O método de afetação deve 
incluir um montante adicional específico 
para as regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Comissão deve estabelecer a repartição dos 
recursos adicionais remanescentes para 
cada Estado-Membro, com base num 
método de afetação baseado nos 
Estados-Membros mais necessitados, 
tendo principalmente em consideração os 
Estados-Membros que foram mais 
afetados pela crise de COVID-19 do ponto 
de vista financeiro, da saúde e social. O 
método de afetação deve incluir um 
montante adicional específico para as 
regiões ultraperiféricas, dada a 
vulnerabilidade específica das suas 
economias e sociedades. A fim de refletir o 
caráter evolutivo dos efeitos da crise, a 
repartição deve ser revista em 2021 com 
base no mesmo método, utilizando os 
dados estatísticos mais recentes disponíveis 
em 19 de outubro de 2021 para distribuir a 
parcela de 2022 dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 24
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, 
Cristian Ghinea

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
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permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Tendo em conta que 
se prevê que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

Or. en

Alteração 25
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Tendo em conta que 
se prevê que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
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associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

encerramento dos programas operacionais.

Or. en

Alteração 26
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Tendo em conta que 
se prevê que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

Or. en
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Alteração 27
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. No entanto, a capacidade 
operacional do FSE deve ser preservada. 
Tendo em conta que se prevê que os 
recursos adicionais sejam rapidamente 
utilizados, as autorizações associadas a 
esses recursos adicionais só devem ser 
anuladas aquando do encerramento dos 
programas operacionais.

Or. en

Alteração 28
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

(7) De modo a dar flexibilidade 
suficiente aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparar uma 
recuperação ecológica, digital, inclusiva e 
resiliente da sociedade e da economia, as 
dotações da Comissão devem ser 
estabelecidas a nível dos Estados-
Membros. Além disso, deve igualmente 
prever-se a possibilidade de utilizar 
recursos adicionais em prol das pessoas 
mais carenciadas. Além disso, é necessário 
estabelecer limites máximos para a 
concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo 
flexibilidade suficiente para a sua afetação 
no âmbito dos programas operacionais 
apoiados pelo FEDER ou pelo FSE. Tendo 
em conta que se prevê que os recursos 
adicionais sejam rapidamente utilizados, as 
autorizações associadas a esses recursos 
adicionais só devem ser anuladas aquando 
do encerramento dos programas 
operacionais.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) De modo a dar a máxima 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
adaptar as medidas de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 

(7) De modo a dar flexibilidade aos 
Estados-Membros para adaptar as medidas 
de promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia, as 
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resiliente da economia, as dotações da 
Comissão devem ser estabelecidas a nível 
dos Estados-Membros. Além disso, deve 
igualmente prever-se a possibilidade de 
utilizar recursos adicionais em prol das 
pessoas mais carenciadas. Além disso, é 
necessário estabelecer limites máximos 
para a concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo a máxima 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

dotações da Comissão devem ser 
estabelecidas a nível dos Estados-
Membros. Além disso, deve igualmente 
prever-se a possibilidade de utilizar 
recursos adicionais em prol das pessoas 
mais carenciadas. Além disso, é necessário 
estabelecer limites máximos para a 
concessão de assistência técnica por 
iniciativa dos Estados-Membros, 
permitindo-lhes em simultâneo 
flexibilidade para a sua afetação no âmbito 
dos programas operacionais apoiados pelo 
FEDER ou pelo FSE. Deve ser clarificado 
que não é necessário respeitar a quota 
mínima do FSE para os recursos 
adicionais. Tendo em conta que se prevê 
que os recursos adicionais sejam 
rapidamente utilizados, as autorizações 
associadas a esses recursos adicionais só 
devem ser anuladas aquando do 
encerramento dos programas operacionais.

Or. en

Alteração 30
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A possibilidade de proceder a 
transferências financeiras no âmbito do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego entre o FEDER e o FSE deve 
também ser introduzida para os recursos 
adicionais, como já é o caso para a parte 
dos recursos globais disponível para a 
programação em 2020, em conformidade 
com o artigo 25.º-A do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013. Essas transferências não 
devem afetar os recursos disponíveis ao 
abrigo do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia nem a dotação 
específica para a Iniciativa para o Emprego 

(8) A possibilidade de proceder a 
transferências financeiras no âmbito do 
objetivo de Investimento no Crescimento e 
no Emprego do FEDER para o FSE deve 
também ser introduzida para os recursos 
adicionais, como já é o caso para a parte 
dos recursos globais disponível para a 
programação em 2020, em conformidade 
com o artigo 25.º-A do Regulamento (UE) 
n.º 1303/2013. Essas transferências não 
devem afetar os recursos disponíveis ao 
abrigo do objetivo da Cooperação 
Territorial Europeia nem a dotação 
específica para a Iniciativa para o Emprego 
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dos Jovens. dos Jovens.

Or. en

Alteração 31
Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica também deve 
ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, especialmente 
microempresas e pequenas empresas, sob 
a forma de capital de exploração ou apoio 
ao investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise, bem como para ajudar os mais 
carenciados. A assistência técnica também 
deve ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

__________________ __________________
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5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p. 1).

5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p. 1).

Or. en

Alteração 32
Katrin Langensiepen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para todos, serviços de 
saúde e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
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infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica também deve 
ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

infraestruturas que prestem serviços 
básicos não discriminatórios às pessoas ou 
para medidas de apoio económico às 
regiões mais dependentes dos setores mais 
afetados pela crise. A assistência técnica 
também deve ser apoiada. Convém 
concentrar os recursos adicionais 
exclusivamente no novo objetivo temático 
«Promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital, inclusiva e resiliente da sociedade 
e da economia», que deverá também 
constituir uma prioridade de investimento 
única, a fim de permitir uma programação 
e implementação simplificadas dos 
recursos adicionais.

__________________ __________________
5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p. 1).

5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p. 1).

Or. en

Alteração 33
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica também deve 
ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos, inclusive nas zonas 
rurais, ou para medidas de apoio 
económico às regiões mais dependentes 
dos setores mais afetados pela crise. A 
assistência técnica também deve ser 
apoiada. Convém concentrar os recursos 
adicionais exclusivamente no novo 
objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

__________________ __________________
5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 

5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
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(JO L99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p. 1).

(JO L99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p. 1).

Or. en

Alteração 34
Miriam Lexmann

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para 
infraestruturas que prestem serviços 
básicos aos cidadãos ou para medidas de 
apoio económico às regiões mais 
dependentes dos setores mais afetados pela 
crise. A assistência técnica também deve 
ser apoiada. Convém concentrar os 
recursos adicionais exclusivamente no 
novo objetivo temático «Promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 

(9) A fim de complementar as ações já 
disponíveis no âmbito do apoio do FEDER, 
tornadas extensivas pelos Regulamentos 
(UE) 2020/460 e (UE) 2020/558 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5, os 
Estados-Membros devem continuar a ser 
autorizados a utilizar os recursos adicionais 
principalmente para investimentos em 
produtos e serviços para serviços de saúde 
e para ajuda às PME, sob a forma de 
capital de exploração ou apoio ao 
investimento, em operações que 
contribuam para a transição rumo a uma 
economia digital e ecológica, para a 
resiliência, para infraestruturas que 
prestem serviços básicos aos cidadãos ou 
para medidas de apoio económico às 
regiões mais dependentes dos setores mais 
afetados pela crise. A assistência técnica 
também deve ser apoiada. Convém 
concentrar os recursos adicionais 
exclusivamente no novo objetivo temático 
«Promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
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resiliente da economia», que deverá 
também constituir uma prioridade de 
investimento única, a fim de permitir uma 
programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

digital e resiliente da economia», que 
deverá também constituir uma prioridade 
de investimento única, a fim de permitir 
uma programação e implementação 
simplificadas dos recursos adicionais.

__________________ __________________
5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p. 1);

5 Regulamento (UE) 2020/460 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 30 
de março de 2020 que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013 e (UE) n.º 508/2014 no 
respeitante a medidas específicas para 
mobilizar investimentos nos sistemas de 
saúde dos Estados-Membros e noutros 
setores das suas economias em resposta ao 
surto de COVID-19 (Iniciativa de 
Investimento Resposta ao Coronavírus) 
(JO L99 de 31.3.2020, p. 5). Regulamento 
(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 23 de abril de 2020 que 
altera os Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 
e (UE) n.º 1303/2013 no que respeita a 
medidas específicas destinadas a 
proporcionar uma flexibilidade excecional 
para a utilização dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento em resposta 
ao surto de COVID-19 (JO L 130 de 
23.4.2020, p. 1);

Or. en

Alteração 35
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 



PE654.059v01-00 26/66 AM\1209320PT.docx

PT

apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo e deve ficar 
condicionado a que se mantenha o mesmo 
nível de condições e de direitos em 
matéria de trabalho e emprego, 
nomeadamente a proteção contra 
despedimentos e a redução dos salários, 
assim como o não pagamento de 
bonificações aos gestores ou de 
dividendos aos acionistas. Dado que os 
meios públicos estão a ser utilizados para 
manter os níveis de emprego, os 
beneficiários de apoio da União não 
devem estar estabelecidos em paraísos 
fiscais e não devem subverter a 
negociação coletiva, a participação dos 
trabalhadores ou a cogestão nos processos 
de tomada de decisão das empresas.

Or. en

Alteração 36
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a inclusão social e erradicar a 
pobreza, com especial incidência na 
pobreza infantil, a manutenção de postos 
de trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido que 
proporcionem um rendimento de 
subsistência acima do limiar de pobreza, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação inclusivas, o 
desenvolvimento de competências, e 
melhorar o acesso a serviços universais, 
inclusivos, acessíveis e de elevada 
qualidade, incluindo cuidados de saúde e 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 37
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria e 
os trabalhadores sazonais, a criação de 
emprego, em especial para as pessoas em 
situação vulnerável, as medidas de apoio 
ao emprego dos jovens, à educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, e melhorar o acesso a 
serviços inclusivos e de elevada qualidade, 
incluindo cuidados de saúde e serviços 
sociais de interesse geral, incluindo para as 
crianças. Deve esclarecer-se que, nas atuais 
circunstâncias excecionais, o apoio a 
regimes de trabalho de curta duração para 
os trabalhadores por conta de outrem, os 
trabalhadores sazonais e os trabalhadores 
por conta própria, no contexto da pandemia 
de emissões de COVID-19, pode ser 
prestado mesmo quando não é combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. No entanto, 
a manutenção e a criação de postos de 
trabalho também devem ser apoiadas pelo 
Quadro Financeiro Plurianual para 
2021-2027. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 38
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção necessária e 
eficaz de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido, e apoiar os 
trabalhadores por conta própria, a criação 
de emprego, em especial para as pessoas 
em situação vulnerável, as medidas de 
apoio ao emprego dos jovens, à educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Os recursos 
adicionais só devem ser utilizados em 
casos excecionais para serviços sociais de 
interesse geral. Deve esclarecer-se que, 
nas atuais circunstâncias excecionais, o 
apoio a regimes de trabalho de curta 
duração para os trabalhadores por conta de 
outrem e por conta própria, no contexto da 
pandemia de emissões de COVID-19, pode 
ser prestado mesmo quando não é 
combinado com medidas ativas do 
mercado de trabalho, a menos que estas 
últimas sejam impostas pelo direito 
nacional. O apoio da União a esses regimes 
de tempo de trabalho reduzido deve ser 
limitado no tempo.

Or. en

Justificação

Os regimes de segurança social, os serviços de emprego e a habitação social devem 
constituir uma prioridade nacional.

Alteração 39
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, inclusive nas zonas rurais, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido, e apoiar os 
trabalhadores por conta própria, a criação 
de emprego, em especial para as pessoas 
em situação vulnerável, as medidas de 
apoio ao emprego dos jovens, à educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, e melhorar a igualdade de 
acesso aos serviços sociais de interesse 
geral, incluindo para as crianças, os idosos 
e as pessoas com deficiência. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 40
Miriam Lexmann

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 



AM\1209320PT.docx 31/66 PE654.059v01-00

PT

regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as 
medidas de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, 
apoiar medidas que permitam um 
equilíbrio entre a vida profissional e 
familiar, a criação de emprego, em 
especial para as pessoas em situação 
vulnerável, apoiar medidas de apoio ao 
emprego dos jovens, educação e formação, 
a inclusão, o desenvolvimento de 
competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças, as pessoas com 
deficiência e os idosos. Deve esclarecer-se 
que, nas atuais circunstâncias excecionais, 
o apoio a regimes de trabalho de curta 
duração para os trabalhadores por conta de 
outrem e por conta própria, no contexto da 
pandemia de emissões de COVID-19, pode 
ser prestado mesmo quando não é 
combinado com medidas ativas do 
mercado de trabalho, a menos que estas 
últimas sejam impostas pelo direito 
nacional. O apoio da União a esses regimes 
de tempo de trabalho reduzido deve ser 
limitado no tempo.

Or. en

Alteração 41
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, 
Cristian Ghinea, Monica Semedo

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 

(10) Quanto ao FSE, os Estados-
Membros devem utilizar antes de mais os 
recursos adicionais principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido, e apoiar os 
trabalhadores por conta própria, a criação 
de emprego, em especial para as pessoas 
em situação vulnerável, as medidas de 
apoio ao emprego dos jovens, à educação e 
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educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 
COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

formação, o desenvolvimento de 
competências, em especial para grupos 
desfavorecidos e prestadores de cuidados, 
e melhorar o acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo para as crianças. 
Deve esclarecer-se que, nas atuais 
circunstâncias excecionais, o apoio a 
regimes de trabalho de curta duração para 
os trabalhadores por conta de outrem e por 
conta própria, no contexto da pandemia de 
emissões de COVID-19, pode ser prestado 
mesmo quando não é combinado com 
medidas ativas do mercado de trabalho, a 
menos que estas últimas sejam impostas 
pelo direito nacional. O apoio da União a 
esses regimes de tempo de trabalho 
reduzido deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 42
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quanto ao FSE, os Estados-
Membros devem utilizar antes de mais os 
recursos adicionais principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido, e apoiar os 
trabalhadores por conta própria, a criação 
de emprego, em especial para as pessoas 
em situação vulnerável, as medidas de 
apoio ao emprego dos jovens, à educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças. Deve 
esclarecer-se que, nas atuais circunstâncias 
excecionais, o apoio a regimes de trabalho 
de curta duração para os trabalhadores por 
conta de outrem e por conta própria, no 
contexto da pandemia de emissões de 

(10) Quanto ao FSE, os 
Estados-Membros devem utilizar antes de 
mais os recursos adicionais principalmente 
para apoiar a manutenção de postos de 
trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido, e 
apoiar os trabalhadores por conta própria, a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
de apoio ao emprego dos jovens, à 
educação e formação, o desenvolvimento 
de competências, e melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo para as crianças e as pessoas 
idosas. Deve esclarecer-se que, nas atuais 
circunstâncias excecionais, o apoio a 
regimes de trabalho de curta duração para 
os trabalhadores por conta de outrem e por 
conta própria, no contexto da pandemia de 
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COVID-19, pode ser prestado mesmo 
quando não é combinado com medidas 
ativas do mercado de trabalho, a menos 
que estas últimas sejam impostas pelo 
direito nacional. O apoio da União a esses 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
deve ser limitado no tempo.

emissões de COVID-19, pode ser prestado 
mesmo quando não é combinado com 
medidas ativas do mercado de trabalho, a 
menos que estas últimas sejam impostas 
pelo direito nacional. O apoio da União a 
esses regimes de tempo de trabalho 
reduzido deve ser limitado no tempo.

Or. en

Alteração 43
Elena Lizzi

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Dado que o encerramento 
temporário das fronteiras entre 
Estados-Membros conduziu a desafios 
significativos para os trabalhadores 
transfronteiriços, os Estados-Membros 
devem utilizar até 5% dos recursos 
adicionais para apoiar projetos 
transfronteiriços.

Or. en

Alteração 44
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar que os 
Estados-Membros dispõem de meios 
financeiros suficientes para executar 
rapidamente as ações de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 

(11) A fim de assegurar que os 
Estados-Membros dispõem de meios 
financeiros suficientes para executar 
rapidamente as ações de promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital, 
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resiliente da economia, é necessário prever 
um nível mais elevado de 
pré-financiamento inicial para a rápida 
execução das ações apoiadas pelos recursos 
adicionais. O pré-financiamento inicial a 
pagar deve assegurar que os 
Estados-Membros dispõem dos meios 
necessários para pagar antecipadamente os 
beneficiários, se for caso disso, e 
reembolsá-los rapidamente depois da 
apresentação dos pedidos de pagamento.

inclusiva e resiliente da sociedade e da 
economia, é necessário prever um nível 
mais elevado de pré-financiamento inicial 
para a rápida execução das ações apoiadas 
pelos recursos adicionais. O 
pré-financiamento inicial a pagar deve 
assegurar que os Estados-Membros 
dispõem dos meios necessários para pagar 
antecipadamente os beneficiários, se for 
caso disso, e reembolsá-los rapidamente 
depois da apresentação dos pedidos de 
pagamento.

Or. en

Alteração 45
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os Estados-Membros devem dispor 
de flexibilidade para atribuir os recursos 
adicionais aos novos programas 
operacionais específicos ou aos novos 
eixos prioritários no âmbito dos programas 
existentes. A fim de permitir uma execução 
rápida, só as autoridades já designadas dos 
programas operacionais existentes 
apoiados pelo FEDER, pelo FSE ou pelo 
Fundo de Coesão podem ser identificadas 
para novos programas operacionais 
específicos. Não deve ser necessária uma 
avaliação ex ante pelos Estados-Membros e 
os elementos necessários para apresentar o 
programa operacional à aprovação da 
Comissão devem ser limitados.

(12) Os Estados-Membros devem dispor 
de flexibilidade para atribuir os recursos 
adicionais aos novos programas 
operacionais específicos ou aos novos 
eixos prioritários no âmbito dos programas 
existentes. A fim de permitir uma execução 
rápida, só as autoridades já designadas dos 
programas operacionais existentes 
apoiados pelo FEDER, pelo FSE ou pelo 
Fundo de Coesão podem ser identificadas 
para novos programas operacionais 
específicos. Não deve ser necessária uma 
avaliação ex ante pelos Estados-Membros e 
os elementos necessários para apresentar o 
programa operacional à aprovação da 
Comissão devem ser limitados. No 
entanto, a REACT-UE não deve apoiar 
nenhuma ação que contribua para a 
segregação ou a exclusão social ou que 
proporcione um rendimento inferior ao 
limiar de pobreza dos Estados-Membros. 
Todos os programas executados devem ter 
em conta, aquando da sua preparação, 
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execução, monitorização e avaliação, os 
aspetos relativos ao género. Por outro 
lado, a REACT-UE deve respeitar, 
nomeadamente, o artigo 21.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, que estipula que é proibida a 
discriminação em razão do sexo, raça, cor 
ou origem étnica ou social, características 
genéticas, língua, religião ou convicções, 
opiniões políticas ou outras, pertença a 
uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

Or. en

Alteração 46
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os Estados-Membros devem dispor 
de flexibilidade para atribuir os recursos 
adicionais aos novos programas 
operacionais específicos ou aos novos 
eixos prioritários no âmbito dos programas 
existentes. A fim de permitir uma execução 
rápida, só as autoridades já designadas dos 
programas operacionais existentes 
apoiados pelo FEDER, pelo FSE ou pelo 
Fundo de Coesão podem ser identificadas 
para novos programas operacionais 
específicos. Não deve ser necessária uma 
avaliação ex ante pelos Estados-Membros 
e os elementos necessários para 
apresentar o programa operacional à 
aprovação da Comissão devem ser 
limitados.

(12) Os Estados-Membros devem dispor 
de flexibilidade para atribuir os recursos 
adicionais aos novos programas 
operacionais específicos ou aos novos 
eixos prioritários no âmbito dos programas 
existentes. A fim de permitir uma execução 
rápida, só as autoridades já designadas dos 
programas operacionais existentes 
apoiados pelo FEDER, pelo FSE ou pelo 
Fundo de Coesão podem ser identificadas 
para novos programas operacionais 
específicos.

Or. en
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Alteração 47
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Com vista a reduzir os encargos 
para os orçamentos públicos no que se 
refere à promoção da recuperação da crise 
no contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade excecional de solicitar uma 
taxa de cofinanciamento até 100 % a 
aplicar aos eixos prioritários separados dos 
programas operacionais que prestam o 
apoio dos recursos adicionais.

(13) Com vista a reduzir os encargos 
para os orçamentos públicos no que se 
refere à promoção da recuperação da crise 
no contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital, inclusiva e resiliente da sociedade 
e da economia, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade excecional de 
solicitar uma taxa de cofinanciamento até 
100 % a aplicar aos eixos prioritários 
separados dos programas operacionais que 
prestam o apoio dos recursos adicionais.

Or. en

Alteração 48
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros mobilizem rapidamente 
os recursos adicionais para medidas 
rápidas de recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
para se poderem preparar para uma 
recuperação económica ecológica, digital 
e resiliente durante o atual período de 
programação, justifica-se isentar os 
Estados-Membros, a título excecional, da 
obrigação de cumprirem as condições e os 
requisitos ex ante em matéria de reserva 
de desempenho e de aplicação do quadro 
de desempenho, bem como de 
concentração temática, nomeadamente no 

(14) É necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela Comissão. 
Além disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
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que diz respeito aos limiares estabelecidos 
para o desenvolvimento urbano 
sustentável no âmbito do FEDER, assim 
como dos requisitos relativos à 
preparação de uma estratégia de 
comunicação para os recursos adicionais. 
Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os 
Estados-Membros são incentivados a 
utilizar os indicadores específicos dos 
programas disponibilizados pela Comissão. 
Além disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

Or. en

Alteração 49
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 

(14) A fim de permitir que os 
Estados-Membros apliquem rapidamente 
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os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da eficácia, da eficiência e do 
impacto dos recursos adicionais, bem como 
da forma como contribuíram para a 
consecução dos objetivos do novo objetivo 
temático específico. Para facilitar a 
disponibilidade de informações 
comparáveis a nível da União, os Estados-
Membros são incentivados a utilizar os 
indicadores específicos dos programas 
disponibilizados pela Comissão. Além 
disso, no exercício das suas 
responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

os recursos adicionais para a preparação da 
rápida recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital, 
inclusiva e resiliente da sociedade e da 
economia no atual período de 
programação, justifica-se isentar, a título 
excecional, os Estados-Membros da 
necessidade de cumprir as condições e os 
requisitos ex ante e relativos à reserva de 
desempenho e à aplicação do quadro de 
desempenho, à concentração temática, 
também em relação aos limiares 
estabelecidos para o desenvolvimento 
urbano sustentável para o FEDER, e aos 
requisitos de preparação de uma estratégia 
de comunicação para os recursos 
adicionais. Contudo, é necessário que os 
Estados-Membros efetuem, até 31 de 
dezembro de 2024, pelo menos uma 
avaliação da inclusividade, da eficácia, da 
eficiência e do impacto dos recursos 
adicionais, bem como da forma como 
contribuíram para a consecução dos 
objetivos do novo objetivo temático 
específico. Para facilitar a disponibilidade 
de informações comparáveis a nível da 
União, os Estados-Membros são 
incentivados a utilizar os indicadores 
específicos dos programas disponibilizados 
pela Comissão. Além disso, no exercício 
das suas responsabilidades em matéria de 
informação, comunicação e visibilidade, os 
Estados-Membros e as autoridades de 
gestão devem reforçar a visibilidade das 
medidas e dos recursos excecionais 
introduzidos pela União, nomeadamente 
garantindo que os beneficiários potenciais, 
os beneficiários efetivos, os participantes, 
os destinatários finais dos instrumentos 
financeiros e o público em geral tenham 
conhecimento da existência, do volume e 
do apoio adicional decorrente dos recursos 
adicionais.

Or. en
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Alteração 50
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações não governamentais (ONG) 
e os organismos que trabalham no 
domínio da pobreza, da inclusão social, 
da igualdade de género e da não 
discriminação, e os parceiros sociais, em 
conformidade com os princípios de 
parceria.

Or. en

Alteração 51
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os Estados-
Membros devem também envolver os 
órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
não só as regiões menos desenvolvidas, 
como também as zonas insulares e 
remotas, em consonância com os objetivos 
de coesão económica, social e territorial 
estabelecidos no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

Or. en

Alteração 52
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais resultantes do impacto da 
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desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

pandemia de COVID-19, bem como os 
diferentes níveis de desenvolvimento, de 
modo a não descurar as regiões menos 
desenvolvidas, em consonância com os 
objetivos de coesão económica, social e 
territorial estabelecidos no artigo 173.º do 
TFUE. Os Estados-Membros devem 
também envolver os órgãos de poder local 
e regional, bem como os organismos 
representativos da sociedade civil, em 
conformidade com os princípios de 
parceria.

Or. en

Alteração 53
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil e os parceiros sociais, em 
conformidade com os princípios de 
parceria.
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Or. en

Alteração 54
Miriam Lexmann

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com os 
princípios de parceria.

(15) A fim de permitir a afetação destes 
recursos adicionais às áreas geográficas 
onde mais necessários são, a título 
excecional e sem prejuízo das regras gerais 
de afetação dos recursos dos Fundos 
Estruturais, os montantes adicionais 
atribuídos ao FEDER e ao FSE não são 
para repartir por categoria de região. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter 
em conta as diferentes necessidades 
regionais e os diferentes níveis de 
desenvolvimento, de modo a não descurar 
as regiões menos desenvolvidas, em 
consonância com os objetivos de coesão 
económica, social e territorial estabelecidos 
no artigo 173.º do TFUE. Os 
Estados-Membros devem também envolver 
os órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil,  nomeadamente as 
organizações não governamentais (ONG), 
em conformidade com os princípios de 
parceria.

Or. en

Alteração 55
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Dada a urgência da situação (Não se aplica à versão portuguesa.)  
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relacionada com a pandemia de 
COVID-19, o presente regulamento deve 
entrar em vigor na data da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 56
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Dada a pandemia de COVID-19 e 
a urgência de responder à crise de saúde 
pública dele resultante, é considerado 
necessário recorrer à exceção ao prazo de 
oito semanas referido no artigo 4.º do 
Protocolo n.º 1, relativo ao papel dos 
parlamentos nacionais na União 
Europeia, anexo ao Tratado da União 
Europeia, ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e ao 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica.

Suprimido

Or. en

Alteração 57
Elena Lizzi

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Dada a pandemia de COVID-19 e 
a urgência de responder à crise de saúde 
pública dele resultante, é considerado 
necessário recorrer à exceção ao prazo de 
oito semanas referido no artigo 4.º do 
Protocolo n.º 1, relativo ao papel dos 
parlamentos nacionais na União 

Suprimido
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Europeia, anexo ao Tratado da União 
Europeia, ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e ao 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica.

Or. en

Alteração 58
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92.º-B – Título

Texto da Comissão Alteração

Recursos adicionais excecionais e 
disposições de execução para o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia (Iniciativa 
REACT-EU)

Recursos adicionais excecionais e 
disposições de execução para o objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital, inclusiva e resiliente da sociedade 
e da economia (Iniciativa REACT-EU)

Or. en

Alteração 59
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os recursos adicionais referidos no 
artigo 91.º, n.º 1-A e no artigo 92.º-A 
(«recursos adicionais») serão 

1. Os recursos adicionais referidos no 
artigo 91.º, n.º 1-A e no artigo 92.º-A 
(«recursos adicionais») serão 
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disponibilizados no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia (Iniciativa 
REACT-EU). Os recursos adicionais são 
utilizados para implementar a assistência 
técnica nos termos do n.º 6 do presente 
artigo e as operações que dão execução ao 
objetivo temático referido no n.º 10 do 
presente artigo.

disponibilizados no âmbito do objetivo de 
Investimento no Crescimento e no 
Emprego, a fim de prestar assistência à 
promoção da recuperação da crise no 
contexto da pandemia de COVID-19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital, inclusiva e resiliente da sociedade 
e da economia (Iniciativa REACT-EU). Os 
recursos adicionais são utilizados para 
implementar a assistência técnica nos 
termos do n.º 6 do presente artigo e as 
operações que dão execução ao objetivo 
temático referido no n.º 10 do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 60
Elena Lizzi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. 0,35 % dos recursos adicionais são 
canalizados para ações de assistência 
técnica por iniciativa da Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 61
Elena Lizzi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão adota uma decisão, por 
meio de atos de execução, que estabeleça a 

4. A Comissão adota uma decisão, por 
meio de atos de execução, que estabeleça a 
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repartição dos recursos adicionais a título 
de dotações dos Fundos Estruturais para 
2020 e 2021 para cada Estado-Membro em 
conformidade com os critérios e a 
metodologia estabelecidos no anexo VII-A. 
Essa decisão é revista em 2021 para 
estabelecer a repartição dos recursos 
adicionais para 2022 com base nos dados 
disponíveis até 19 de outubro de 2021.

repartição dos recursos adicionais a título 
de dotações dos Fundos Estruturais para 
2020 e 2021 para cada Estado-Membro 
tendo em consideração as regiões e os 
territórios mais afetados pela pandemia de 
COVID-19, em conformidade com os 
critérios e a metodologia estabelecidos no 
anexo VII-A. Essa decisão é revista em 
2021 para estabelecer a repartição dos 
recursos adicionais para 2022 com base 
nos dados disponíveis até 19 de outubro de 
2021.

Or. en

Alteração 62
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O terceiro e quarto parágrafos do 
artigo 76.º não se aplicam aos recursos 
adicionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 63
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação dos artigos 86.º, n.º 2, e 
136.º, n.º 1, as autorizações relativas a 
recursos adicionais são anuladas de acordo 
com as regras a observar para o 

Em derrogação dos artigos 86.º, n.º 2, e 
136.º, n.º 1, as autorizações relativas a 
recursos adicionais são anuladas de acordo 
com as regras a observar para o 
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encerramento dos programas. encerramento dos programas em 31 de 
dezembro de 2024.

Or. en

Justificação

A data de elegibilidade proposta pela Comissão aquando do encerramento, isto é, 31 de 
dezembro de 2023, é problemática, nomeadamente no que toca à mobilização das dotações 
para o último ano da Iniciativa REACT-EU. Os recursos de 2022 só são conhecidos após a 
publicação dos dados estatísticos em outubro de 2021. Por este motivo, o período de 
despesas deve ser prorrogado até 31 de dezembro de 2024, a fim de evitar o risco de perda 
de dotações.

Alteração 64
Elena Lizzi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE.

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
no âmbito do FEDER e do FSE aos 
programas operacionais que envolvam os 
órgãos de poder local e regional, bem 
como os organismos representativos da 
sociedade civil, em conformidade com o 
princípio da parceria. Até no máximo 5 % 
dos recursos adicionais podem ser 
utilizados para projetos transfronteiriços.

Or. en

Alteração 65
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE.

Cada Estado-Membro afeta os recursos 
adicionais disponíveis para programação 
aos programas operacionais no âmbito do 
FEDER e do FSE. A quota do FSE não 
deve ser reduzida abaixo da atual 
obrigação legal de 23,1 %.

Or. en

Alteração 66
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 92.º, n.º 7, pode 
também propor a utilização de uma parte 
dos recursos adicionais para incrementar o 
apoio ao Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas (FAEPMC) 
antes ou ao mesmo tempo da dotação para 
o FEDER e o FSE.

Em derrogação do artigo 92.º, n.º 7, uma 
parte dos recursos adicionais deve ser 
utilizada para incrementar o apoio ao 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC) antes ou ao 
mesmo tempo da dotação para o FEDER e 
o FSE. Esta quota deve ascender a, pelo 
menos, 3% dos recursos adicionais, por 
forma a assegurar um montante mínimo 
para apoiar as pessoas mais carenciadas, 
as quais foram atingidas numa proporção 
sem precedentes pela crise de COVID-19.

Or. en

Alteração 67
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 7
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 92.º, n.º 7, pode 
também propor a utilização de uma parte 
dos recursos adicionais para incrementar o 
apoio ao Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas (FAEPMC) 
antes ou ao mesmo tempo da dotação para 
o FEDER e o FSE.

Em derrogação do artigo 92.º, n.º 7, pode 
também propor a utilização de uma parte 
dos recursos adicionais para incrementar o 
apoio ao Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas mais Carenciadas (FAEPMC) e à 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ) antes ou ao mesmo tempo da dotação 
para o FEDER e o FSE.

Or. en

Alteração 68
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
 Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Após a sua atribuição inicial, os recursos 
adicionais podem, a pedido de um 
Estado-Membro, ser transferidos entre o 
FEDER e o FSE para a alteração de um 
programa operacional nos termos do 
artigo 30.º, n.º 1, independentemente das 
percentagens referidas no artigo 92.º, 
n.º 1, alíneas a), b) e c).

Suprimido

Or. en

Alteração 69
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 8
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Texto da Comissão Alteração

Após a sua atribuição inicial, os recursos 
adicionais podem, a pedido de um 
Estado-Membro, ser transferidos entre o 
FEDER e o FSE para a alteração de um 
programa operacional nos termos do 
artigo 30.º, n.º 1, independentemente das 
percentagens referidas no artigo 92.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c).

Após a sua atribuição inicial, os recursos 
adicionais podem, a pedido de um 
Estado-Membro, ser transferidos entre o 
FEDER e o FSE para a alteração de um 
programa operacional nos termos do 
artigo 30.º, n.º 1, independentemente das 
percentagens referidas no artigo 92.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), desde que a quota do 
FSE não desça abaixo dos 23,1%.

Or. en

Alteração 70
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos estabelecidos no artigo 92.º, 
n.º 4, não se aplicam à dotação inicial ou 
às suas transferências subsequentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 71
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos estabelecidos no artigo 92.º, 
n.º 4, não se aplicam à dotação inicial ou 

Suprimido
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às suas transferências subsequentes.

Or. en

Alteração 72
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, 
Cristian Ghinea, Monica Semedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 5 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos estabelecidos no artigo 92.º, 
n.º 4, não se aplicam à dotação inicial ou 
às suas transferências subsequentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 73
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

8. Os recursos adicionais não afetados 
à assistência técnica devem ser usados no 
âmbito do objetivo temático referido no n.º 
10 para apoiar as operações de promoção 
da recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia.

8. Os recursos adicionais não afetados 
à assistência técnica devem ser usados no 
âmbito do objetivo temático referido no n.º 
10 para apoiar as operações de promoção 
da recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital, 
inclusiva e resiliente da sociedade e da 
economia.

Or. en
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Alteração 74
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem atribuir os 
recursos adicionais a um ou mais eixos 
prioritários distintos no âmbito de um ou 
mais programas operacionais existentes ou 
a um novo programa operacional referido 
no n.º 11. Em derrogação do artigo 26.º, 
n.º 1, o programa abrange o período até 31 
de dezembro de 2022, sob reserva do artigo 
4.º.

Os Estados-Membros podem atribuir os 
recursos adicionais a um ou mais eixos 
prioritários no âmbito de um ou mais 
programas operacionais existentes ou a um 
novo programa operacional referido no 
n.º 11. Em derrogação do artigo 26.º, n.º 1, 
o programa abrange o período até 31 de 
dezembro de 2022, sob reserva do artigo 
4.º.

Or. en

Justificação

Esta flexibilidade permite que autoridades de gestão complementem os eixos prioritários 
existentes e facilitem a programação dos fundos a nível nacional e regional.

Alteração 75
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para o FEDER, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar o investimento em produtos e 
serviços destinados aos serviços de saúde, 
para prestar apoio sob a forma de capital de 
exploração ou de apoio ao investimento em 
prol das PME, para apoiar investimentos 
que contribuam para a transição para uma 
economia digital e ecológica, 

Para o FEDER, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar o investimento em produtos e 
serviços destinados aos serviços de saúde 
para todos, para prestar apoio sob a forma 
de capital de exploração ou de apoio ao 
investimento em prol das PME, para apoiar 
investimentos que contribuam para a 
transição para uma economia digital e 
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investimentos em infraestruturas que 
prestam serviços básicos aos cidadãos e 
medidas económicas nas regiões mais 
dependentes de setores mais afetados pela 
crise.

ecológica, investimentos em infraestruturas 
que prestam serviços básicos não 
discriminatórios às pessoas e medidas 
económicas nas regiões mais dependentes 
de setores mais afetados pela crise.

Or. en

Alteração 76
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças. O 
apoio da União a esses regimes de tempo 
de trabalho reduzido deve ser limitado no 
tempo e deve ficar condicionado a que se 
mantenha o mesmo nível de condições de 
trabalho e de emprego e de direitos, 
incluindo a proteção contra 
despedimentos e a redução dos salários. 
Os beneficiários de apoio da União não 
devem, de forma alguma, pagar 
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bonificações a gestores ou dividendos aos 
acionistas, estar estabelecidos em paraísos 
fiscais ou subverter a negociação coletiva 
e a participação ou a codecisão dos 
trabalhadores nos processos de tomada de 
decisão da empresa.

Or. en

Alteração 77
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a inclusão social e erradicar a 
pobreza, com especial destaque para a 
pobreza infantil, a manutenção de postos 
de trabalho, nomeadamente através de 
regimes de tempo de trabalho reduzido que 
prevejam um rendimento superior ao 
limiar de pobreza dos Estados-Membros e 
de apoio aos trabalhadores por conta 
própria, mesmo quando esse apoio não seja 
combinado com medidas ativas do 
mercado de trabalho, a menos que estas 
últimas sejam impostas pelo direito 
nacional. Os recursos adicionais devem 
apoiar igualmente a criação de emprego, 
em especial para as pessoas em situação 
vulnerável, as medidas para o emprego dos 
jovens, a educação e formação inclusivas, 
o desenvolvimento de competências, em 
particular para apoiar a transição ecológica 
e digital, e a melhoria do acesso a serviços 
universais, inclusivos, acessíveis e de 
elevada qualidade, incluindo cuidados de 
saúde e serviços sociais de interesse geral, 
incluindo as crianças.
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Or. en

Alteração 78
Nikolaj Villumsen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego de qualidade, em 
especial para as pessoas em situação 
vulnerável, as medidas para o emprego dos 
jovens, a educação e formação, o 
desenvolvimento de competências, a 
inclusão social e a luta contra a pobreza, 
em particular para apoiar a dupla transição 
ecológica e digital, bem como a transição 
para modelos de emprego sem termo, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

Or. en

Alteração 79
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação ao 
longo da vida, a requalificação e formação 
individualizadas, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria da igualdade de acesso aos 
serviços sociais de interesse geral, 
incluindo as crianças, os idosos e as 
pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 80
Stelios Kympouropoulos

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
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impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso a serviços inclusivos e 
de elevada qualidade, incluindo cuidados 
de saúde e serviços sociais de interesse 
geral, incluindo as crianças.

Or. en

Alteração 81
Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para grupos 
desfavorecidos e prestadores de cuidados, 
para apoiar a dupla transição ecológica e 
digital, e a melhoria do acesso aos serviços 
sociais de interesse geral, incluindo as 
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crianças.

Or. en

Alteração 82
Gheorghe Falcă, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças.

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os recursos 
adicionais devem apoiar igualmente a 
criação de emprego, em especial para as 
pessoas em situação vulnerável, as medidas 
para o emprego dos jovens, a educação e 
formação, o desenvolvimento de 
competências, em particular para apoiar a 
dupla transição ecológica e digital, e a 
melhoria do acesso aos serviços sociais de 
interesse geral, incluindo as crianças e as 
pessoas idosas.

Or. en

Alteração 83
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 8 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção de postos de trabalho, 
nomeadamente através de regimes de 
tempo de trabalho reduzido e de apoio aos 
trabalhadores por conta própria, mesmo 
quando esse apoio não seja combinado 
com medidas ativas do mercado de 
trabalho, a menos que estas últimas sejam 
impostas pelo direito nacional. Os 
recursos adicionais devem apoiar 
igualmente a criação de emprego, em 
especial para as pessoas em situação 
vulnerável, as medidas para o emprego dos 
jovens, a educação e formação, o 
desenvolvimento de competências, em 
particular para apoiar a dupla transição 
ecológica e digital, e a melhoria do acesso 
aos serviços sociais de interesse geral, 
incluindo as crianças.

No caso do FSE, os recursos adicionais 
devem ser utilizados principalmente para 
apoiar a manutenção necessária e eficaz de 
postos de trabalho, nomeadamente através 
de regimes de tempo de trabalho reduzido e 
de apoio aos trabalhadores por conta 
própria, reformando ao mesmo tempo a 
economia para esta se tornar mais 
resiliente e favorável ao crescimento. Os 
recursos adicionais devem apoiar 
igualmente a criação de emprego, em 
especial para as pessoas em situação 
vulnerável, as medidas para o emprego dos 
jovens, a educação e formação, o 
desenvolvimento de competências, em 
particular para apoiar a dupla transição 
ecológica e digital. Os recursos adicionais 
só devem ser utilizados em casos 
excecionais para melhorar o acesso aos 
serviços sociais de interesse geral.

Or. en

Alteração 84
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

9. Com exceção da assistência técnica 
referida no n.º 6 e dos recursos adicionais 
utilizados para o FAEPMC a que se refere 
o sétimo parágrafo do n.º 5, os recursos 
adicionais devem apoiar as operações no 
âmbito do novo objetivo temático 
«Promoção da reparação de crises no 
contexto da pandemia de COVID19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia», 

9. Com exceção da assistência técnica 
referida no n.º 6 e dos recursos adicionais 
utilizados para o FAEPMC a que se refere 
o sétimo parágrafo do n.º 5, os recursos 
adicionais devem apoiar as operações no 
âmbito do novo objetivo temático 
«Promoção da reparação de crises no 
contexto da pandemia de COVID19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital, inclusiva e resiliente da sociedade 
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complementando os objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º.

e da economia», complementando os 
objetivos temáticos estabelecidos no artigo 
9.º.

Or. en

Alteração 85
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

9. Com exceção da assistência técnica 
referida no n.º 6 e dos recursos adicionais 
utilizados para o FAEPMC a que se refere 
o sétimo parágrafo do n.º 5, os recursos 
adicionais devem apoiar as operações no 
âmbito do novo objetivo temático 
«Promoção da reparação de crises no 
contexto da pandemia de COVID19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia», 
complementando os objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º.

9. Com exceção da assistência técnica 
referida no n.º 6 e dos recursos adicionais 
utilizados para o FAEPMC e a Iniciativa 
para o Emprego dos Jovens (IEJ) a que se 
refere o sétimo parágrafo do n.º 5, os 
recursos adicionais devem apoiar as 
operações no âmbito do novo objetivo 
temático «Promoção da reparação de crises 
no contexto da pandemia de COVID19 e 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia», 
complementando os objetivos temáticos 
estabelecidos no artigo 9.º.

Or. en

Alteração 86
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 9 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Sempre que sejam estabelecidos um ou 
mais eixos prioritários correspondentes ao 

Suprimido
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objetivo temático referido no primeiro 
parágrafo no âmbito de um programa 
operacional existente, os elementos 
enumerados no artigo 96.º, n.º 2, alínea 
b), subalíneas v) e vii), não são 
necessários para descrever o eixo 
prioritário no programa operacional 
revisto.

Or. en

Alteração 87
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 9 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 30.º, n.º 1, os 
pedidos de alteração de um programa 
operacional existente que tenha em conta 
os recursos adicionais apresentados por um 
Estado-Membro têm de ser devidamente 
justificados e, em especial, devem 
estabelecer o impacto esperado das 
alterações ao programa sobre a promoção 
da recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital e 
resiliente da economia. Os pedidos de 
alteração dos programas devem ser 
acompanhados pelo programa revisto.

Em derrogação do artigo 30.º, n.º 1, os 
pedidos de alteração de um programa 
operacional existente que tenha em conta 
os recursos adicionais apresentados por um 
Estado-Membro têm de ser devidamente 
justificados e, em especial, devem 
estabelecer o impacto esperado das 
alterações ao programa sobre a promoção 
da recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e preparação de 
uma recuperação ecológica, digital, 
inclusiva e resiliente da sociedade e da 
economia. Os pedidos de alteração dos 
programas devem ser acompanhados pelo 
programa revisto.

Or. en

Alteração 88
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2



PE654.059v01-00 62/66 AM\1209320PT.docx

PT

 Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

10. Em derrogação do artigo 26.º, n.º 4, 
os Estados-Membros podem estabelecer 
um novo programa operacional específico 
ao abrigo do novo objetivo temático 
referido no n.º 10. Não é necessária a 
avaliação ex ante prevista no artigo 55.º.

10. Em derrogação do artigo 26.º, n.º 4, 
os Estados-Membros podem estabelecer 
um novo programa operacional específico 
ao abrigo do novo objetivo temático 
referido no n.º 10.

Or. en

Alteração 89
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 10 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 96.º, n.º 2, alínea 
a), caso seja estabelecido um novo 
programa operacional específico, a 
justificação deve explicar o impacto 
esperado do programa sobre a promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e sobre a 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital e resiliente da economia.

Em derrogação do artigo 96.º, n.º 2, alínea 
a), caso seja estabelecido um novo 
programa operacional específico, a 
justificação deve explicar o impacto 
esperado do programa sobre a promoção da 
recuperação da crise no contexto da 
pandemia de COVID-19 e sobre a 
preparação de uma recuperação ecológica, 
digital, inclusiva e resiliente da sociedade 
e da economia.

Or. en

Alteração 90
Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
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Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 10 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os elementos referidos no artigo 96.º, n.º 2, 
primeiro parágrafo, alínea b), subalíneas v) 
e vii), n.º 4, n.º 6, alíneas b) e c), e n.º 7, 
não são exigidos para o novo programa 
operacional específico. Os elementos 
previstos no artigo 96.º, n.º 3, só são 
exigidos quando for prestado o apoio 
correspondente.

Os elementos referidos no artigo 96.º, n.º 2, 
primeiro parágrafo, alínea b), subalíneas v) 
e vii), e no n.º 6, alíneas b) e c), não são 
exigidos para o novo programa operacional 
específico. Os elementos previstos no 
artigo 96.º, n.º 3, só são exigidos quando 
for prestado o apoio correspondente.

Or. en

Alteração 91
Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 10 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os elementos referidos no artigo 96.º, n.º 2, 
primeiro parágrafo, alínea b), subalíneas v) 
e vii), n.º 4, n.º 6, alíneas b) e c), e n.º 7, 
não são exigidos para o novo programa 
operacional específico. Os elementos 
previstos no artigo 96.º, n.º 3, só são 
exigidos quando for prestado o apoio 
correspondente.

Os elementos referidos no artigo 96.º, n.º 2, 
primeiro parágrafo, alínea b), subalíneas v) 
e vii), e no n.º 6, alíneas b) e c), e n.º 7, não 
são exigidos para o novo programa 
operacional específico. Os elementos 
previstos no artigo 96.º, n.º 3, só são 
exigidos quando for prestado o apoio 
correspondente.

Or. en

Alteração 92
Elena Lizzi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 10 – parágrafo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 29.º, n.ºs 3 e 4, 
bem como do artigo 30.º, n.º 2, a 
Comissão deve aprovar qualquer novo 
programa operacional específico ou 
qualquer alteração a um programa 
existente no prazo de 10 dias úteis a 
contar da sua apresentação por um 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 93
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 11 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do artigo 56.º, n.º 3, e do 
artigo 114.º, n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar que, até 31 de dezembro 
de 2024, seja efetuada pelo menos uma 
avaliação da utilização dos recursos 
adicionais para examinar a sua eficácia e 
eficiência, o seu impacto e o modo como 
contribuíram para o objetivo temático 
referido no n.º 10 do presente artigo.

Em derrogação do artigo 56.º, n.º 3, e do 
artigo 114.º, n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar que, até 31 de dezembro 
de 2024, seja efetuada pelo menos uma 
avaliação da utilização dos recursos 
adicionais para examinar a sua 
inclusividade, eficácia, eficiência e 
impacto e o modo como contribuíram para 
o objetivo temático referido no n.º 10 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 94
Katrin Langensiepen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
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Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A.  Todos os programas executados ao 
abrigo da Iniciativa REACT-EU devem 
garantir a promoção da igualdade de 
género em todas as fases da sua 
preparação, execução, acompanhamento 
e avaliação. Por outro lado, devem 
assegurar a igualdade de oportunidades 
para todos, sem discriminação em razão 
do sexo, raça, cor, origem étnica ou 
social, características genéticas, língua, 
religião ou convicções, opiniões políticas 
ou outras, pertença a uma minoria 
nacional, riqueza, nascimento, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
reforçando assim a inclusão social e 
reduzindo as desigualdades.

Or. en

Alteração 95
Sara Skyttedal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 12 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As condições ex ante, em 
derrogação do artigo 19.º e das regras 
específicas dos Fundos;

Suprimido

Or. en

Alteração 96
Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Mircea-Gheorghe Hava

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
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Regulamento (UE) n.º 1303/2013
Artigo 92-B  – n.° 12 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A derrogação prevista no 
artigo 65.º, n.º 10, segundo parágrafo, que 
fixa a data de elegibilidade de 1 de 
fevereiro de 2020 para as operações de 
promoção de capacidades de resposta a 
situações de crise no contexto do surto de 
COVID-19;

Suprimido

Or. en

Justificação

A referência a 1 de fevereiro de 2020 proporcionará uma maior segurança jurídica às 
autoridades de gestão, uma vez que no caso da CVI e da CRII + a aplicação retroativa das 
despesas elegíveis é fundamental para fazer face às medidas relacionadas com a COVID-19.


