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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos e a 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à matéria de fundo, a 
terem em conta as seguintes alterações:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, é o quadro para 
identificar as prioridades nacionais de 
reforma e acompanhar a sua execução. Os 
Estados-Membros desenvolvem as suas 
próprias estratégias nacionais de 
investimento plurianuais para apoiar essas 
reformas. Estas estratégias devem ser 
apresentadas juntamente com os programa 
nacionais de reformas anuais, como forma 
de delinear e coordenar projetos de 
investimento prioritários a apoiar pelo 
financiamento nacional e/ou da União.

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

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento e 

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

desbloqueiem o potencial de crescimento e 
se adaptem à evolução tecnológica faz 
parte das prioridades políticas da União. 
São, por conseguinte, fundamentais para 
colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Neste contexto, é necessário 
reforçar o quadro atual para a prestação de 
apoio aos Estados-Membros e prestar-lhes 
apoio financeiro direto, através de um 
instrumento inovador. Para o efeito, deve 
ser criado, ao abrigo do presente 
regulamento, um Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (o 
«mecanismo»), a fim de prestar um apoio 
financeiro eficaz e significativo para 
intensificar a execução das reformas 
ligadas às recomendações específicas por 
país formuladas pela Comissão no 
contexto do Semestre Europeu, bem como 
dos investimentos públicos conexos nos 
Estados-Membros. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 

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

transição justa e uma meta global de que 
25 % das despesas do orçamento da UE 
contribuam para apoiar os objetivos 
climáticos.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A fim de permitir a adoção de 
medidas destinadas a ligar o mecanismo a 
uma boa governação económica, com vista 
a assegurar condições de execução 
uniformes, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a fim de suspender ou levantar a 
suspensão do prazo para a adoção de 
decisões sobre propostas de planos de 
recuperação e resiliência, bem como os 
pagamentos ao abrigo deste mecanismo, 
em caso de incumprimento significativo 
em relação aos casos pertinentes 
relacionados com o processo de 
governação económica previstos no 
Regulamento (UE) n.º XXX/XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho [RDC] 
(...). É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos, e que essas 
consultas sejam conduzidas de acordo 
com os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 20161a.. Em particular, a 
fim de assegurar a igualdade de 
participação na elaboração dos atos 
delegados, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros e os respetivos peritos 
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têm sistematicamente acesso às reuniões 
dos grupos de peritos da Comissão que 
tratam da elaboração dos atos delegados.
_________________
1-A. JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O âmbito de aplicação do 
mecanismo deve referir-se a domínios de 
intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as 
transições ecológica e digital, a saúde, a 
competitividade, o empreendedorismo, a 
resiliência, a produtividade, a estabilidade 
dos sistemas financeiros, a educação e as 
competências, as crianças e as políticas 
para a juventude, a investigação e a 
inovação, o crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, os sistemas 
públicos de saúde, bem como as políticas 
em consonância com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, como a proteção social, o 
emprego de elevada qualidade e o 
investimento, a igualdade de género e a 
integração das pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O objetivo geral do mecanismo (14) O objetivo geral do mecanismo 
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deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial. Para o efeito, deve 
contribuir para a melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, para a atenuação do 
impacto social e económico da crise e para 
o apoio às transições ecológica e digital 
com vista a alcançar a neutralidade 
climática da Europa até 2050, restaurando 
assim o potencial de crescimento das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego e 
promovendo o crescimento sustentável.

deve ser a promoção da coesão económica, 
social e territorial, a resiliência das 
estruturas económicas e sociais e dos 
mercados de trabalho, fazer face aos 
desafios demográficos e reforçar a 
capacidade administrativa e institucional. 
Para o efeito, deve contribuir para a 
melhoria da resiliência e da capacidade de 
ajustamento dos Estados-Membros, para a 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e para o apoio às transições 
ecológica e digital com vista a alcançar a 
neutralidade climática da Europa até 2050, 
restaurando assim o potencial de 
crescimento das economias da União no 
rescaldo da crise, favorecendo a criação de 
emprego de qualidade e a promoção do 
crescimento sustentável, bem como a 
reindustrialização inovadora e 
sustentável, as reformas dos sistemas de 
ensino e de formação e o apoio às 
reformas nos Estados-Membros cuja 
moeda não é o euro, a fim de facilitar a 
adoção do euro como a moeda destes 
Estados.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
e de projetos de investimento público 
através de um plano coerente de 
recuperação e resiliência. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, com os programas nacionais de 

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

e a resiliência, as autoridades locais e 
regionais e outras partes interessadas, 
nomeadamente os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, em 
conformidade com as disposições 
pertinentes do código de conduta relativo 
ao princípio de parceria no âmbito da 
política de coesão, assim como os 
parlamentos nacionais. O plano de 
recuperação e resiliência deve ser coerente 
com os desafios e as prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, tendo em conta os indicadores 
sociais específicos para cada 
Estado-Membro, com os programas 
nacionais de reformas, com os planos 
nacionais em matéria de energia e clima, 
com os planos de transição justa e com os 
acordos de parceria e programas 
operacionais adotados ao abrigo dos fundos 
da União. A fim de promover ações que se 
enquadrem nas prioridades do Pacto 
Ecológico Europeu e da Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital. As medidas devem permitir 
alcançar rapidamente as metas, os 
objetivos e os contributos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações. Todas as 
atividades apoiadas devem ser 
prosseguidas no pleno respeito das 
prioridades da União em matéria de clima e 
ambiente.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para fundamentar a elaboração e a 
execução dos planos de recuperação e 

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

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

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os 
Estados-Membros que desejem receber 
apoio devem apresentar à Comissão um 
plano de recuperação e resiliência 
devidamente fundamentado e justificado. O 
plano de recuperação e resiliência deve 
estabelecer o conjunto pormenorizado de 
medidas para a sua execução, o alcance da 
consulta das autoridades regionais e 
locais e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, realizada 
antes da apresentação do plano, incluindo 
metas e objetivos intermédios, e o impacto 
esperado do plano de recuperação e 
resiliência sobre o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social, bem como 
os indicadores sociais a melhorar, em 
conformidade com o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
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a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

Unidas; deve também incluir medidas que 
sejam pertinentes para as transições 
ecológica e digital e, se for caso disso, 
uma estimativa do impacto das transições 
ecológica e digital em termos de empregos 
perdidos e de ausência de proteção social, 
bem como medidas adequadas para sanar 
esses problemas; deve ainda incluir uma 
explicação da coerência do plano de 
recuperação e de resiliência proposto com 
os desafios e prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu. Deve ser procurada 
e concretizada uma cooperação estreita 
entre a Comissão e os Estados-Membros 
durante todo o processo.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2024. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2024.

(27) A fim de assegurar que o apoio 
financeiro seja antecipado nos primeiros 
anos após a crise e de assegurar a 
compatibilidade com o financiamento 
disponível para este instrumento, a 
atribuição de fundos aos Estados-Membros 
deve ser disponibilizada até 31 de 
dezembro de 2025. Para este efeito, pelo 
menos 60 % do apoio não reembolsável 
deve ser legalmente autorizado até 31 de 
dezembro de 2022. O montante 
remanescente deve ser legalmente 
autorizado até 31 de dezembro de 2025.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para as transições ecológica e 
digital, e, por conseguinte, por um custo do 
plano mais elevado do que a contribuição 
financeira máxima (a ser) atribuída através 
da contribuição não reembolsável. Deve 
ser possível apresentar o pedido de 
empréstimo aquando da apresentação do 
plano. Se o pedido de empréstimo for 
apresentado num momento diferente, deve 
ser acompanhado de um plano revisto com 
metas e objetivos intermédios adicionais. A 
fim de assegurar a antecipação de recursos, 
os Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2025. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 
6,8% do seu rendimento nacional bruto. 
Em circunstâncias excecionais e em função 
dos recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) Sempre que o Semestre Europeu, 
em particular as recomendações 
específicas por país, identifique desafios 
que exigem reformas urgentes, mas se 
verifique que o Estado-Membro em causa 
utiliza o financiamento atribuído de 
forma inadequada, ou que esse 
financiamento foi suspenso pela 
Comissão, devem continuar a beneficiar 
do mecanismo as ações à escala regional 
e local que contribuem para dar resposta 
a esses desafios. Se um Estado-Membro 
que beneficia de uma derrogação na 
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aceção do artigo 139.º, n.º 1, do TFUE 
não utilizar o financiamento atribuído, 
este financiamento deve ser 
disponibilizado para as propostas 
elaboradas após consulta das autoridades 
regionais e locais e de outras partes 
interessadas, incluindo os parceiros 
sociais e as organizações da sociedade 
civil, a fim de promover um debate aberto 
para apoiar ações destinadas a estimular 
a investigação, o debate público e a 
difusão de informações sobre as reformas 
necessárias para dar resposta às 
consequências negativas da pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os planos de recuperação e 
resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e a correspondente 
contribuição financeira que lhes seja 
atribuída devem ser estabelecidos pela 
Comissão por meio de um ato de 
execução. A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
competências de execução relativas à 
adoção dos planos de recuperação e 
resiliência e ao pagamento do apoio 
financeiro após o cumprimento das metas 
e dos objetivos intermédios pertinentes 
devem ser exercidas pela Comissão em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ao abrigo do procedimento de 
exame nele previsto13. Após a adoção de 
um ato de execução, o Estado-Membro em 
causa e a Comissão devem poder chegar a 
acordo sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 

(39) O poder de adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do TFUE deverá ser 
delegado na Comissão no que diz respeito 
ao estabelecimento dos planos de 
recuperação e resiliência a executar pelos 
Estados-Membros e à correspondente 
contribuição financeira que lhes venha a 
ser atribuída. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos, e que essas consultas sejam 
conduzidas de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
sobre legislar melhor de 13 de abril de 
2016. Em particular, a fim de assegurar a 
igualdade de participação na elaboração 
dos atos delegados, o Parlamento 
Europeu e o Conselho recebem todos os 
documentos ao mesmo tempo que os 
peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos 
da Comissão que tratam da elaboração 
dos atos delegados. Após a adoção de um 
ato delegado, o Estado-Membro em causa 
e a Comissão devem poder chegar a acordo 
sobre determinadas disposições 
operacionais de natureza técnica, que 
especifiquem aspetos da execução 
relacionados com prazos, indicadores para 
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execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. Aplicam-se ao presente 
regulamento as regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e o Conselho com base no artigo 
322.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

as metas e objetivos intermédios, e acesso 
aos dados subjacentes. A fim de permitir a 
pertinência contínua das disposições 
operacionais no que respeita às 
circunstâncias prevalecentes durante a 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, os elementos dessas disposições 
técnicas devem poder ser alterados por 
mútuo acordo. As regras financeiras 
horizontais adotadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho com base no 
artigo 322.º do TFUE aplicam-se ao 
presente regulamento. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As disposições adotadas com 
base no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de lacunas 
generalizadas no que respeita ao Estado de 
direito nos Estados-Membros, já que o 
respeito deste princípio é uma condição 
prévia essencial para uma gestão financeira 
rigorosa e eficaz do financiamento da UE.

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

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os domínios de ação referidos no 
n.º 1 devem incluir medidas que criem um 
futuro melhor para a próxima geração, 
nomeadamente:
a) Medidas nos domínios da 
educação, da aprendizagem ao longo da 
vida e da formação, da digitalização e da 
expansão do papel dos serviços públicos 
de emprego, incluindo a elaboração de 
estratégias e ações nacionais e regionais 
de aperfeiçoamento e requalificação 
profissionais, medidas a favor de uma 
melhor previsão da evolução do mercado 
de trabalho, medidas no domínio das 
políticas das crianças e da juventude, da 
igualdade de oportunidades e do acesso 
para todos;
b) Medidas a favor de um futuro 
melhor para as crianças desfavorecidas, 
os jovens, os idosos e as pessoas com 
deficiência, a favor da luta contra a 
pobreza e as desigualdades, a favor da 
promoção da inclusão social, da 
segurança social e dos sistemas de 
proteção social, em conformidade com os 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, a favor do desenvolvimento de 
infraestruturas sociais e dos sistemas de 
saúde pública, bem como a favor das 
políticas de coesão, asilo, migração e 
gestão de fronteiras;
c) Medidas para reduzir a 
discriminação de género e promover a 
igualdade de género, combater as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres, instaurar uma licença familiar 
adequada e modalidades de trabalho 
flexíveis, reforçar a participação das 
mulheres no mercado de trabalho, 
nomeadamente garantindo a igualdade de 
oportunidades e a progressão na carreira;
d) Medidas de promoção das 
condições para impulsionar as 
oportunidades e as competências em 
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matéria de empreendedorismo, em 
especial das pequenas e médias empresas;
e) Medidas a favor da execução da 
ação climática, da mobilidade, da luta 
contra a pobreza energética, da promoção 
da eficiência energética e dos recursos, 
das fontes de energia renováveis, da 
diversificação energética e da garantia da 
segurança energética, assim como a favor 
do setor agrícola, das pescas e do 
desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e transfronteiriças;
f) Medidas destinadas a melhorar a 
capacidade das instituições públicas para 
garantir os direitos dos trabalhadores 
móveis e transfronteiriços, incluindo o 
direito a condições de trabalho seguras e 
equitativas, a salários em conformidade 
com o previsto na lei e a toda a 
informação necessária;
g) Medidas a favor do ensino e da 
formação profissionais e da integração 
dos jovens no mercado de trabalho, com 
destaque para a melhoria de 
competências, a requalificação e o 
desenvolvimento de competências para 
apoiar as transições digital e ecológica 
não deixando ninguém para trás e para as 
competências empresariais e transversais, 
bem como a favor de melhores percursos 
profissionais e de melhores condições de 
trabalho para todos os trabalhadores;
h) Medidas de reforma do sistema de 
pensões, tendo em especial atenção a 
sustentabilidade dos regimes de pensões 
dos trabalhadores por conta de outrem e 
dos trabalhadores independentes, assim 
como a igualdade de oportunidades para 
as mulheres e os homens relativamente à 
aquisição de direitos à pensão, 
proporcionando a todas as pessoas os 
recursos necessários para assegurar uma 
vida digna, de acordo com os princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais;
i) Medidas destinadas a melhorar os 
sistemas de saúde pública, incluindo uma 
melhor capacidade de resposta a situações 
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de crise, o desenvolvimento de serviços de 
cuidados e de cuidados domiciliários de 
qualidade e a preços acessíveis, a criação 
de lares e de centros de dia mais seguros, 
de maior qualidade e mais acessíveis, a 
disponibilização de equipamento médico e 
de serviços médicos acessíveis a todos os 
cidadãos;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover a 
coesão económica, social e territorial da 
União, através da melhoria da resiliência e 
da capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego no 
rescaldo da crise da COVID-19 e promover 
o crescimento sustentável.

1. O objetivo geral do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência é promover 
políticas para a próxima geração que 
reforcem a coesão económica, social e 
territorial da União, através da melhoria da 
resiliência e da capacidade de ajustamento 
dos Estados-Membros, da atenuação do 
impacto social e económico da crise e do 
apoio às transições ecológica e digital, 
contribuindo assim para restaurar o 
potencial de crescimento das economias da 
União, favorecer a criação de emprego de 
qualidade no rescaldo da crise da 
COVID-19 e promover o crescimento 
sustentável, como, por exemplo:

Or. en

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

a) Apoiar o empreendedorismo e o 
emprego de qualidade, as empresas, 
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incluindo as PME, a coesão económica, 
social e territorial, a competitividade, o 
investimento, a produtividade e o 
crescimento sustentável, melhorando 
assim o nível de vida de todos os cidadãos 
e assegurando a igualdade, a inclusão e o 
acesso à proteção social para todos, em 
conformidade com os princípios 
fundamentais do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;

Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

b) Construir mercados de trabalho 
resilientes, com condições de trabalho 
seguras e salários que permitam viver 
com dignidade, que permitam fazer face 
aos desafios demográficos, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos no Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
garantindo assim uma União democrática 
e sustentável no plano ambiental e social, 
alicerçada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e no 
respeito das obrigações decorrentes do 
Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c) Reforçar a capacidade 
administrativa e institucional dos 
Estados-Membros e das respetivas 
autoridades locais e regionais face aos 
desafios que se colocam às instituições, a 
governação, a administração pública e os 
setores económicos e sociais;

Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

d) Desbloquear o potencial de 
crescimento para reforçar a capacidade 
de adaptação, criar empregos dignos, 
garantir a igualdade de género e um 
mercado de trabalho inclusivo, promover 
o investimento e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente;

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

e) Criar um ambiente favorável ao 
investimento e às PME, incluindo a 
reindustrialização inovadora e 
sustentável, a adaptação ao progresso 
tecnológico, responder aos desafios 
demográficos, construir mercados de 
trabalho resilientes e reforçar a inclusão 
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social;

Or. en

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

f) Promover a atividade económica, 
garantindo que as pessoas possuem as 
competências necessárias para serem 
integradas no mercado de trabalho, 
através da melhoria de competências, da 
requalificação e do desenvolvimento de 
competências; e

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g) Apoiar os Estados-Membros cuja 
moeda não é o euro nos seus esforços 
para adotar a moeda única;

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se um Estado-Membro que 
beneficia de uma derrogação na aceção 
do artigo 139.º, n.º 1, do TFUE não 
utilizar o financiamento atribuído, este 
financiamento deve ser disponibilizado 
para as propostas elaboradas após 
consulta das autoridades regionais e 
locais e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, a fim de 
promover um debate aberto para apoiar 
ações destinadas a estimular a 
investigação, o debate público e a difusão 
de informações sobre as reformas 
necessárias para dar resposta às 
consequências negativas da pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O financiamento referido no 
n.º 2-A pode cobrir:
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a) A organização de seminários e 
conferências;
b) a realização e publicação de 
estudos, investigação, análises e 
inquéritos, avaliações e avaliações de 
impacto, relatórios e materiais 
pedagógicos;
c) A organização de projetos de 
comunicação para atividades de 
aprendizagem, cooperação, sensibilização, 
divulgação e intercâmbio de boas 
práticas, de campanhas de sensibilização 
e informação, campanhas e eventos nos 
meios de comunicação, incluindo ações 
de comunicação institucional e de 
comunicação, se for caso disso, através 
das redes sociais; e
d) A compilação e publicação de 
materiais destinados a divulgar 
informações sobre as ações financiadas 
ao abrigo do mecanismo, nomeadamente 
através do desenvolvimento, da 
exploração e da manutenção de sistemas e 
instrumentos que recorram às tecnologias 
da informação e da comunicação.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], a Comissão 
adota uma decisão, por meio de um ato 
delegado nos termos do artigo 27.º-A, a 
fim de suspender o prazo para a adoção das 
decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 1 e 2, 
ou de suspender os pagamentos ao abrigo 
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Resiliência. do mecanismo.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.

2. Se se verificar algum dos casos 
referidos no artigo 15.º, n.º 11, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], a Comissão 
adota uma decisão, por meio de um ato 
delegado, nos termos do artigo 27.º-A, a 
fim de levantar a suspensão do prazo ou 
dos pagamentos referidos no número 
anterior.

Or. en

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2024, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

1. Até 31 de dezembro de 2025, a 
pedido de um Estado-Membro, a Comissão 
pode conceder ao Estado-Membro em 
causa apoio sob a forma de empréstimos 
para a execução do seu plano de 
recuperação e resiliência.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Um Estado-Membro pode solicitar 
um empréstimo no momento da 
apresentação de um plano de recuperação e 
resiliência referido no artigo 15.º, ou num 
momento diferente, até 31 de agosto de 
2025. Neste último caso, o pedido deve ser 
acompanhado de um plano revisto, 
incluindo as metas e os objetivos 
intermédios adicionais.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

4. O apoio sob a forma de 
empréstimos para o plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro em causa 
não deve ser superior à diferença entre o 
custo total do plano de recuperação e 
resiliência, revisto se for caso disso, e a 
contribuição financeira máxima referida no 
artigo 10.º. O volume máximo do 
empréstimo para cada Estado-Membro não 
deve exceder 6,8% do seu rendimento 
nacional bruto.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e respetivas atualizações ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição, tendo 
em conta as necessidades de investimento 
e os desafios inerentes às disparidades 
regionais e locais. Os planos de 
recuperação e resiliência devem também 
ser coerentes com as informações incluídas 
pelos Estados-Membros nos programas 
nacionais de reformas no âmbito do 
Semestre Europeu, nos seus planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações ao abrigo do 
Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser elaborados após 
consulta das autoridades regionais e 
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locais e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento (UE) XX/xx do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A;
__________________
1-A Regulamento (UE) XX/xx do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
XX, que estabelece disposições comuns 
sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo 
Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão 
e o Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, e regras 
financeiras para estes Fundos e o Fundo 
para o Asilo e a Migração, o Fundo para 
a Segurança Interna e o Instrumento de 
Gestão das Fronteiras e dos Vistos 
(JO L...).

Or. en

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Tendo em conta a evolução 
tecnológica, o mecanismo pode contribuir 
para a adoção de planos integrados de 
investimento em infraestruturas e 
competências digitais, bem como para a 
criação de um quadro de financiamento 
eficaz e apto a garantir a maior 
competitividade possível das regiões da 
União.

Or. en
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Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) O alcance da consulta das 
autoridades regionais e locais e de outras 
partes interessadas, incluindo os parceiros 
sociais e as organizações da sociedade 
civil, efetuada antes da apresentação do 
plano de recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. No prazo de dois meses a contar da 
data da apresentação oficial do plano de 
recuperação e resiliência pelo 
Estado-Membro, a Comissão adota uma 
decisão por meio de um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 27.º-A, para 
avaliar o plano de recuperação e 
resiliência. Se a avaliação pela Comissão 
do plano de recuperação e resiliência for 
positiva, essa decisão estabelece as 
reformas e os projetos de investimento a 
executar pelo Estado-Membro, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios, bem 
como a contribuição financeira atribuída 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Após a conclusão das metas e dos 
objetivos intermédios pertinentes 
acordados, indicados no plano de 
recuperação e resiliência aprovado no ato 
de execução da Comissão, o 
Estado-Membro em causa apresenta à 
Comissão um pedido devidamente 
justificado de pagamento da contribuição 
financeira e, se for caso disso, da parcela 
do empréstimo. Esses pedidos de 

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

de pagamento podem ser apresentados à 
Comissão pelos Estados-Membros 
semestralmente. A Comissão avalia, no 
prazo de dois meses a contar da receção do 
pedido, se as metas e os objetivos 
intermédios pertinentes definidos no ato 
delegado referido no artigo 17.º, n.º 1 
foram cumpridos de forma satisfatória. 
Para efeitos da avaliação, é igualmente tida 
em conta a disposição operacional referida 
no artigo 17.º, n.º 6. A Comissão pode ser 
assistida por peritos.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Se o Estado-Membro em causa não 
tiver tomado as medidas necessárias no 
prazo de seis meses a contar da suspensão, 
a Comissão cancela o montante da 
contribuição financeira em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento 
Financeiro, após ter dado ao 
Estado-Membro em causa a possibilidade 
de apresentar observações no prazo de dois 
meses a contar da comunicação das suas 
conclusões. A Comissão assegura que as 
autoridades regionais e locais e outras 
partes interessadas, incluindo os parceiros 
sociais e as organizações da sociedade 
civil, que aplicam o plano de recuperação 
e resiliência continuem a beneficiar do 
mecanismo.

Or. en
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, sem 
demora injustificada, os planos de 
recuperação e resiliência aprovados no ato 
de execução da Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º. O 
Estado-Membro em causa pode solicitar à 
Comissão que expurgue informações 

1. A Comissão transmite 
simultaneamente ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, sem demora injustificada, os 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados no ato delegado da Comissão, 
em conformidade com o artigo 17.º.
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sensíveis ou confidenciais cuja divulgação 
seja suscetível de prejudicar os interesses 
públicos do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatório anual Relatório trimestral

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório anual inclui também as 
seguintes informações:

3. O relatório trimestral inclui 
também as seguintes informações:

Or. en

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Informações sobre o alcance da 
consulta das autoridades regionais e 
locais e de outras partes interessadas, 
incluindo os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, antes da 
apresentação dos planos de recuperação e 
resiliência.

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27-A (novo)
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Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 9.º, n.º s 1 e 2, e no 
artigo 17.º, n.º 1, é conferido à Comissão 
por um período de sete anos a contar da 
[data de entrada em vigor do presente 
regulamento]. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de sete anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do final de cada prazo.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º, n.ºs 1 e 2, e no artigo 17.º, n.º 1, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos dos artigos 9.º, n.ºs 1 e 2, e 17.º, n.º 
1, só entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
[dois meses] a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao 
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Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. O 
referido prazo é prorrogável por [dois 
meses] por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

– o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a aplicação dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e para a consecução dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas,

Or. en

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.4 – travessão 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a adoção de 
planos integrados de investimento em 
infraestruturas e competências digitais, 
bem como para a criação de um quadro 
de financiamento eficaz e apto a garantir 
a maior competitividade possível para as 
regiões da União,

Or. en


