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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Orçamentos e a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à 
matéria de fundo, a terem em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Tendo em conta o desenvolvimento 
económico e social da União no seu 
conjunto e o desenvolvimento equilibrado 
das suas regiões, a União deve prosseguir 
os seguintes objetivos previstos no artigo 
191.º do Tratado: preservar, proteger e 
melhorar a qualidade do ambiente, 
proteger a saúde humana e utilizar de 
forma prudente e racional os recursos 
naturais.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Lamenta profundamente a 
conclusão do Conselho Europeu de 21 de 
julho de 2020, que reduz 
consideravelmente o financiamento 
destinado à recuperação e à resiliência 
através dos programas e instrumentos de 
financiamento da União previstos no 
pacote de medidas para a recuperação e a 
resiliência.

Alteração 3

Proposta de regulamento
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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. A 
fim de orientar os Estados Membros 
quanto aos domínios que mais 
carecem de reformas estruturais e de 
investimentos para apoiar a transição 
para uma economia europeia com 
impacto neutro no clima, o Semestre 
Europeu terá de ser 
progressivamente atualizado pelo 
recurso a indicadores harmonizados, 
a fim de incluir na sua avaliação 
todos os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (ODS da ONU) e os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu. 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.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A cada ano que passa, a atmosfera 
fica mais quente e o clima muda um 
pouco mais. Dos oito milhões de espécies 
que habitam o planeta, um milhão corre o 
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risco de extinção. As florestas e os 
oceanos estão a ser poluídos e destruídos. 
O Pacto Ecológico Europeu constitui a 
resposta a estes desafios1a. O Pacto visa 
proteger, conservar e reforçar o capital 
natural da União e proteger a saúde e o 
bem-estar dos cidadãos contra os riscos e 
os impactos relacionados com o ambiente. 
Para que a sua execução seja eficaz, as 
despesas públicas e os investimentos 
privados terão de ser cada vez mais 
canalizados para soluções inteligentes 
tanto para o clima e o ambiente, como 
para a economia da União.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE658.853v01-00 6/46 AD\1215025PT.docx

PT

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

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A execução de reformas que 
contribuam para alcançar um elevado grau 
de resiliência ambiental, social e 
económica das economias nacionais, 
reforçar a capacidade de ajustamento, a 
atenuação das alterações climáticas e a 
transição circular e ecológica, 
desbloquear o potencial de crescimento e 
cumprir o Pacto Ecológico Europeu 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, bem como uma recuperação 
sustentável do ponto de vista ambiental. 
Esta necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise pandémica, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida e sustentável. Congratula-se com 
os cinco princípios de alto nível para a 
recuperação e a resiliência introduzidos 
pelo grupo técnico de peritos em 
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financiamento sustentável (TEG)1a.
_________________
1-A 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Alteração 7

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. Por conseguinte, é 
essencial apoiar o investimento nesta 
situação específica, a fim de acelerar a 
recuperação e reforçar o potencial de 
crescimento sustentável a longo prazo. O 
investimento em tecnologias, capacidades e 
processos sustentáveis, circulares, 
climaticamente neutros e digitais 
destinados a alcançar os objetivos de 
níveis nulos de emissões líquidas de gases 
com efeito de estufa da União até 2050, a 
apoiar a transição para as energias limpas, 
a promover a energia, o desenvolvimento 
de modelos de economia circular e outros 
setores-chave da economia são importantes 
para alcançar um crescimento sustentável e 
contribuir para a criação de emprego. 
Contribuirá igualmente para tornar a União 
mais resiliente e menos dependente, 
através da diversificação das principais 
cadeias de abastecimento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) O investimento no reforço da 
resiliência dos sistemas de saúde em 
preparação para futuras pandemias, 
nomeadamente a realização de testes de 
esforço dos sistemas de saúde nacionais e 
regionais, e para melhorar a saúde geral 
nas sociedades de modo a ter populações 
mais saudáveis, que sejam menos 
suscetíveis às ameaças para a saúde, 
assim como a promoção da criação da 
União Europeia da Saúde são importantes 
para alcançar um crescimento sustentável 
e promover uma coesão económica, social 
e territorial. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

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 

(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 
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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.

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, com vista a alcançar os 
objetivos da nova estratégia de 
crescimento sustentável descrita no Pacto 
Ecológico Europeu. O programa deve ser 
abrangente e beneficiar igualmente da 
experiência adquirida pela Comissão e 
pelos Estados-Membros com a utilização 
dos outros instrumentos e programas.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O mecanismo deve apoiar projetos 
que respeitem o princípio da 
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adicionalidade do financiamento da 
União e que criem um genuíno valor 
acrescentado europeu. O mecanismo não 
deve substituir as despesas nacionais 
recorrentes nem ser contrário aos 
interesses estratégicos e económicos da 
União e, por isso, não deve financiar 
planos de investimento de países terceiros.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, incluindo a biodiversidade, 
bem como para atingir uma meta de que 30 
% das despesas do orçamento da UE 
estejam relacionadas com o clima e 10 % 
estejam relacionadas com a 
biodiversidade. Como princípio geral, 
todas as despesas da União devem ser 
coerentes com os objetivos do Acordo de 
Paris. A taxonomia da UE estabelecida no 
Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A 
deve ser utilizada para acompanhar a 
aplicação desses objetivos.

_________________
1-A Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
(JO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes.  Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica, como também da 
transformação digital. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição para uma economia 
sustentável e com impacto neutro no 
clima, como também da transformação 
digital. Ambas desempenharão um papel 
prioritário no relançamento, na 
descarbonização e na modernização da 
nossa economia.

Alteração 15

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 

Suprimido
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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.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O objetivo geral do mecanismo 
deve ser contribuir para enfrentar os 
desafios dos domínios de intervenção 
identificados no presente regulamento 
através da promoção da coesão económica, 
social e territorial e contribuir para os 
objetivos das políticas da União, os ODS 
da ONU, o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, o Acordo de Paris e o reforço do 
mercado único. 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, para a 
promoção da transição digital e para o 
apoio à transição justa e inclusiva para 
uma economia circular ecologicamente 
sustentável, eficiente em termos 
energéticos e de recursos, sem emissões 
líquidas de gases com efeito de estufa até 
2050, o mais tardar, restaurando assim o 
potencial de crescimento sustentável das 
economias da União no rescaldo da crise, 
favorecendo a criação de emprego com 
equilíbrio entre os géneros e promovendo 
o crescimento sustentável.

Alteração 17

Proposta de regulamento
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Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Para garantir a sua contribuição 
para os objetivos do mecanismo, o plano 
de recuperação e resiliência deve incluir 
medidas com vista à execução de reformas 
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, e com os programas nacionais de 
reformas, e apoiar a transição para uma 
economia europeia sustentável e sem 
impacto no clima até 2050, o mais tardar, 
bem como a transição digital. Os planos 
de recuperação e resiliência devem 
projetar os seus investimentos em 
conformidade com o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto nova estratégia de 
crescimento da União, o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais, os ODS da ONU e a 
Agenda 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 respeitar o princípio de «não 
prejudicar significativamente» 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2020/852.

Alteração 18

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 
Conselho deve, em estreita colaboração 
com o Parlamento Europeu, poder 
debater, no âmbito do Semestre Europeu, a 
situação em matéria de recuperação, 
resiliência, transição climática 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 e os progressos alcançados nos 
planos nacionais de transição.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(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 os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, em 
particular o potencial de crescimento 
sustentável, a criação de emprego, a 
resiliência económica e social e o apoio à 
transição para uma economia europeia 
sustentável e com impacto neutro no 
clima até 2050, o mais tardar, bem como à 
sua transição 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 atualizado. Deve ser 
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todo o processo. procurada e concretizada uma cooperação 
estreita entre a Comissão e os Estados-
Membros durante todo o processo.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de assegurar que o 
mecanismo contribua de forma eficaz 
para a transição ecológica, os planos 
nacionais de recuperação e resiliência 
elaborados pelos Estados-Membros devem 
ser totalmente consonantes com os 
objetivos do Pacto Ecológico Europeu, em 
particular o objetivo global de 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, e respeitar o princípio de «não 
prejudicar significativamente» 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2020/852.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa.  A Comissão respeitará plenamente 
a apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
contribuir para enfrentar de forma eficaz os 
desafios identificados na recomendação 
específica por país pertinente dirigida ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa, e avaliará se o 
plano de recuperação e resiliência proposto 
pelo Estado-Membro é suscetível de 
reforçar de forma eficaz o potencial de 
crescimento sustentável, a criação de 
emprego e a resiliência económica e 
social do Estado-Membro, de atenuar o 
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documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu; se o plano contém 
medidas que contribuem de forma eficaz 
para as transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam;  
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;  
se o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 
da coesão económica, social e territorial; se 
a justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego;  se o plano de 
recuperação e resiliência proposto contém 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público que 
representem ações coerentes;  e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

impacto económico e social da crise e de 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial e apoiar a 
transição para uma economia europeia 
sustentável e com impacto neutro no 
clima até 2050, o mais tardar, bem como a 
sua transição digital, com vista a 
responder aos desafios que delas 
resultam; se o plano de recuperação e 
resiliência proposto pelo Estado-Membro 
é suscetível de contribuir para enfrentar de 
forma eficaz os desafios identificados na 
recomendação específica por país 
pertinente dirigida ao Estado-Membro em 
causa ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu atualizado; se 
o plano é coerente com os compromissos 
da União ao abrigo do Acordo de Paris, 
nomeadamente com os objetivos 
climáticos da União estabelecidos no 
[Regulamento (UE) 2020/XXX, que 
estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática e que altera o 
Regulamento (UE) 2018/1999 («Lei 
Europeia do Clima»)] e contém medidas 
que contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital e para 
responder aos desafios que delas resultam; 
se o plano é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa; se 
o plano é suscetível de contribuir para 
reforçar, de forma eficaz, o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 
da coesão económica, social e territorial; se 
a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência apresentado é razoável, 
plausível e proporcional ao impacto 
esperado na economia e no emprego; se o 
plano exclui atividades que não estejam 
em conformidade com o princípio de «não 
prejudicar significativamente» 
estabelecido no Regulamento (UE) 
2020/852; e se as disposições propostas 
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pelo Estado-Membro em causa são 
suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos. e se as disposições 
propostas pelo Estado-Membro em causa 
são suscetíveis de garantir uma aplicação 
eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A fim de avaliar se os planos de 
recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados Membros servem 
eficazmente os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu, deve ser utilizada a 
taxonomia da UE estabelecida no 
Regulamento (UE) 2020/852. A avaliação 
positiva de um plano pela Comissão deve 
estar subordinada à contribuição efetiva 
desse plano para a transição ecológica.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) A fim de contribuir para a 
elaboração de planos de elevada qualidade 
e ajudar a Comissão na avaliação dos 
planos de recuperação e resiliência 
apresentados pelos Estados-Membros e na 
avaliação do grau da sua realização, deve 
prever-se a utilização de consultoria 
especializada e, a pedido do 
Estado-Membro, de aconselhamento entre 
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pares. pares. O grupo de trabalho da Comissão 
para a recuperação e a resiliência deve 
ajudar os Estados-Membros a prepararem 
e elaborarem os respetivos planos de 
recuperação e resiliência e assegurar que 
estes sejam conformes com as prioridades 
da União, em particular o objetivo da 
neutralidade climática, utilizando os 
instrumentos fornecidos pela taxonomia 
da UE estabelecida pelo Regulamento 
(UE) 2020/852.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência respeite de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve ser atribuída ao 
Estado-Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima.  Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 
montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência.  Não 
deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória os critérios de avaliação.

(26) Desde que o plano de recuperação e 
resiliência respeite de forma satisfatória os 
critérios de avaliação, deve ser atribuída ao 
Estado-Membro em causa a contribuição 
financeira máxima, se os custos totais 
estimados da reforma e do investimento 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência forem iguais ou superiores ao 
montante da própria contribuição 
financeira máxima. Em contrapartida, se o 
custo total estimado for inferior à própria 
contribuição financeira máxima, o 
montante a atribuir ao Estado-Membro em 
causa deve ser igual ao custo total estimado 
do plano de recuperação e resiliência. Não 
deve ser atribuída qualquer contribuição 
financeira ao Estado-Membro se o plano de 
recuperação e resiliência não respeitar de 
forma satisfatória os critérios de avaliação, 
nomeadamente a taxonomia da UE 
estabelecida no Regulamento (UE) 
2020/852 e o princípio de «não prejudicar 
significativamente» referido no mesmo 
regulamento.

Alteração 25
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Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

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

(29) O pedido de empréstimo deve ser 
justificado pelas necessidades financeiras 
associadas a reformas e a investimentos 
adicionais incluídos no plano de 
recuperação e resiliência, especialmente 
relevantes para a transição para uma 
economia europeia sustentável e com 
impacto neutro no clima até 2050, o mais 
tardar, e para a sua transição 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 de 
base científica e com prazos fixos. A fim 
de assegurar a antecipação de recursos, os 
Estados-Membros devem solicitar um 
apoio sob a forma de empréstimos, o mais 
tardar, até 31 de agosto de 2024. Para 
efeitos da boa gestão financeira, o 
montante total de todos os empréstimos 
concedidos ao abrigo do presente 
regulamento deve ser limitado. Além disso, 
o volume máximo do empréstimo para 
cada Estado-Membro não deve exceder 4,7 
% do seu rendimento nacional bruto. Em 
circunstâncias excecionais e em função dos 
recursos disponíveis, deve ser possível 
aumentar o montante máximo. Pelas 
mesmas razões de boa gestão financeira, 
deve ser possível pagar o empréstimo em 
parcelas, em função do cumprimento dos 
resultados.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

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

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 
planos de recuperação e resiliência 
aprovados; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo. Deve ainda incluir a 
contribuição do mecanismo para o 
cumprimento dos objetivos da União nos 
domínios do clima e da sustentabilidade, 
em particular os objetivos climáticos da 
União estabelecidos no [Regulamento 
(UE)2020/XXX, que estabelece o quadro 
para alcançar a neutralidade climática e 
altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(«Lei Europeia do Clima)] e as 
prioridades definidas nos planos 
nacionais em matéria de energia e de 
clima (PNEC).

Alteração 27

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 

(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 delegado. A 
fim de assegurar condições uniformes para 
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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 
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 

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

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

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 
de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, os objetivos 
climáticos e ambientais da União, 
nomeadamente a transição rumo à 
consecução das novas metas climáticas da 
União para 2030 e ao cumprimento do 
objetivo da neutralidade climática da 
União até 2050, em conformidade com o 
[Regulamento 2020/XXX, que estabelece 
o quadro para alcançar a neutralidade 
climática e que altera o Regulamento 
(UE) 2018/1999 («Lei Europeia do 
Clima»)], a transição digital, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a investigação e a inovação, 
o crescimento inteligente, sustentável, com 
equilíbrio de género e inclusivo, o 
emprego e o investimento e a estabilidade 
dos sistemas financeiros.

Alteração 29

Proposta de regulamento
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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 a 
coesão económica, social e territorial da 
União, melhorando a resiliência e a 
capacidade de ajustamento dos 
Estados-Membros e contribuindo para a 
autonomia estratégica da União, a 
atenuação do impacto social e económico 
da crise e o apoio à transição rumo à 
consecução das novas metas climáticas da 
União para 2030 e ao cumprimento do 
objetivo da neutralidade climática da 
União até 2050, o mais tardar, bem como 
a transição 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.

Todas as atividades que beneficiem de 
apoio ao abrigo dos planos de 
recuperação e resiliência devem respeitar 
o princípio de «não prejudicar 
significativamente» estabelecido no 
Regulamento (UE) 2020/852. Além disso, 
as atividades apoiadas ao abrigo dos 
planos de recuperação e resiliência que se 
inscrevam nos setores específicos das 
atividades económicas abrangidas pelo 
Regulamento (UE) 2020/852 devem ser 
conformes com os critérios técnicos de 
avaliação referidos no artigo 3.º daquele 
regulamento.
A fim de contribuir para, e ser totalmente 
coerente com os objetivos do Acordo de 
Paris e do Pacto Ecológico Europeu, pelo 
menos 37% do mecanismo deve ser 
canalizado para o financiamento de ações 
climáticas. Dez por cento do mecanismo 
devem ser destinados a ações em prol da 
biodiversidade, das quais uma parte pode 
coincidir com investimentos destinados a 
ações climáticas. A combinação das 
despesas relacionadas com o clima e a 
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biodiversidade deve levar a uma afetação 
de, pelo menos, 40 % do orçamento total 
do mecanismo.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mecanismo não deve ser 
contrário aos interesses estratégicos e 
económicos da União. Consequentemente, 
não deve ser concedido apoio a projetos 
que façam parte dos planos de 
investimento estratégico de países 
terceiros.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Medidas que associam o mecanismo a 

uma boa governação económica
1. Em caso de incumprimento 
significativo em relação a qualquer dos 
casos previstos no artigo 15.º, n.º 7, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas [...] [RDC], o Conselho, 
sob proposta da Comissão, adota uma 
decisão, por meio de um ato de execução, 
a fim de suspender o prazo para a adoção 
das decisões referidas no artigo 17.º, n.ºs 
1 e 2, ou de suspender os pagamentos ao 
abrigo do Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência.
A decisão de suspender os pagamentos 
referida no n.º 1 é aplicável aos pedidos 
de pagamento apresentados após a data 
da decisão de suspensão.
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A suspensão do prazo referido no artigo 
17.º é aplicável a partir do dia seguinte ao 
da adoção da decisão referida no n.º 1.
Em caso de suspensão dos pagamentos, é 
aplicável o artigo 15.º, n.º 9, do 
Regulamento que estabelece disposições 
comuns relativas (...).
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.
Os procedimentos ou pagamentos em 
causa são retomados no dia seguinte ao 
do levantamento da suspensão.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 
pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu, em especial os 
pertinentes para a transição ecológica e 
digital ou resultantes dessa transição. 

 Os planos de recuperação e resiliência 
devem também ser coerentes com as 
informações incluídas pelos Estados-
Membros nos programas nacionais de 
reformas no âmbito do Semestre Europeu, 
nos seus planos nacionais em matéria de 
energia e clima e respetivas atualizações ao 
abrigo do Regulamento (UE) 2018/199921, 
nos planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição Justa  
e nos acordos de parceria e programas 

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
objetivos gerais e específicos do 
mecanismo definidos no n.º 4 do presente 
Regulamento e contribuir para a 
realização dos desafios e prioridades 
específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, em especial os pertinentes para os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União ou deles resultantes, nomeadamente 
a transição para a realização da meta 
climática da União para 2030, em 
conformidade com o objetivo da 
neutralidade climática da União até 2050, 
o mais tardar, em consonância com 
[Regulamento 2020/XXX, que estabelece 
o quadro para alcançar a neutralidade 
climática e que altera o Regulamento 



PE658.853v01-00 26/46 AD\1215025PT.docx

PT

operacionais ao abrigo dos fundos da 
União.

(UE) 2018/1999 («Lei Europeia do 
Clima»)] e a transição digital. 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, bem como nas 
suas estratégias a longo prazo ao abrigo 
do Regulamento (UE) 2018/199921, nos 
planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União.

Os planos de recuperação e resiliência 
devem ser coerentes com uma trajetória 
para atingir a meta de longo prazo em 
matéria de temperatura fixada no Acordo 
de Paris que tenha em conta as mais 
recentes provas científicas disponíveis, 
nomeadamente o relatório especial do 
Painel Intergovernamental sobre as 
Alterações Climáticas (PIAC), intitulado 
«Aquecimento global de 1,5 °C».
Os planos de recuperação e resiliência só 
devem apoiar atividades que não causem 
danos significativos, em conformidade 
com o artigo 4.º, n.º 1, do presente 
regulamento. Além disso, as atividades 
apoiadas ao abrigo dos planos de 
recuperação e resiliência que se 
inscrevam nos setores específicos das 
atividades económicas abrangidas pelo 
Regulamento (UE) 2020/852 devem ser 
conformes com os critérios técnicos de 
avaliação referidos no artigo 3.º daquele 
regulamento.
A fim de assegurar que os planos de 
recuperação e resiliência contribuam 
para a consecução, nos 
Estados-Membros, do objetivo da 
neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, e sejam plenamente coerentes com 
os objetivos do Acordo de Paris e do Pacto 
Ecológico Europeu, pelo menos 37 % do 
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montante de cada plano de recuperação e 
resiliência deve ser destinado ao 
financiamento de ações climáticas. Dez 
por cento de cada plano de recuperação e 
resiliência devem ser destinados a ações 
de biodiversidade, das quais uma parte 
poderá coincidir com investimentos 
destinados a ações climáticas. A 
combinação das despesas relacionadas com 
o clima e a biodiversidade deve levar a 
uma afetação de, pelo menos, 40 % do 
orçamento total de cada plano de 
recuperação e resiliência.

_________________ _________________

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

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

22. […] 22. […]

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os planos de recuperação e 
resiliência devem incluir medidas que 
contribuam de forma eficaz para reforçar 
a resiliência dos sistemas de saúde e de 
prestação de cuidados, em preparação 
para futuras pandemias e tendo em vista 
melhorar a saúde geral nas sociedades, a 
fim de atingir o objetivo geral de elevado 
nível de proteção da saúde humana.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão elabora notas de 
orientação técnica sobre a aplicação 
prática, ao mecanismo criado pelo 
presente regulamento, do critério «não 
prejudicar significativamente» referido no 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2020/852, dos critérios técnicos de 
avaliação referidos no artigo 3.º daquele 
regulamento e dos atos delegados nessa 
base adotados.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os planos de recuperação e 
resiliência não devem apoiar atividades 
que levem a uma dependência de ativos 
suscetíveis de comprometer a realização 
dos objetivos climáticos e ambientais da 
União. Em particular, não devem apoiar 
investimentos relacionados com a 
produção, tratamento, distribuição, 
transporte, armazenagem ou combustão 
de combustíveis fósseis.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O plano de recuperação e 
resiliência deve ser devidamente 
fundamentado e justificado.  Deve conter 
os seguintes elementos:

3. O plano de recuperação e 
resiliência deve ser devidamente 
fundamentado e justificado. Deve conter os 
seguintes elementos, que são necessários 
para assegurar o cumprimento das 
condições de elegibilidade definidas no 
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artigo 14.º:

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Uma explicação da forma como o 
plano reforça o potencial de crescimento 
sustentável, a criação de emprego e a 
resiliência económica, ambiental e social 
do Estado-Membro em causa, atenua o 
impacto económico e social da crise, a sua 
contribuição para o reforço da coesão 
económica, social e territorial e para a 
convergência, e do modo como o plano 
reduzirá significativamente o défice de 
investimento necessário para alcançar os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União. Nos casos em que o mecanismo 
seja utilizado para apoiar uma grande 
empresa de um setor hipercarbónico, os 
Estados-Membros devem comunicar a 
forma como essa empresa projeta alinhar 
o seu modelo empresarial com o Acordo 
de Paris e os correspondentes objetivos 
climáticos e ambientais da União, 
nomeadamente através da publicação de 
planos de transição pela empresa.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para os objetivos climáticos e ambientais 
da União e, em particular, a forma como 
contribuem para cada um dos seguintes 
elementos:
(i) a transição para a realização das novas 
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metas climáticas da União para 2030 e o 
cumprimento do objetivo da neutralidade 
climática da União até 2050, em 
conformidade com [Regulamento (UE) 
2020/XXX que estabelece o quadro para 
alcançar a neutralidade climática e altera 
o Regulamento (UE) 2018/1999 («Lei 
Europeia do Clima»)];
(ii) o respeito do critério «não prejudicar 
significativamente» referido no artigo 17.º 
do Regulamento (UE) 2020/852 e a 
coerência com os critérios técnicos de 
avaliação estabelecidos em conformidade 
com o artigo 3.º daquele regulamento;
(iii) o contributo para a realização dos 
objetivos de integração do clima e da 
biodiversidade referidos no artigo 14.º, 
n.º 2, quarto parágrafo, que devem 
basear-se nos critérios estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2020/852;
(iv) uma diminuição significativa do 
défice de investimento nacional 
necessário para alcançar os objetivos da 
União em matéria de clima e ambiente;
(v) o contributo para a consecução dos 
objetivos  da União no domínio da 
sustentabilidade, tendo em conta os 
objetivos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima; 
e
(vi) a contribuição para enfrentar os 
desafios sociais, económicos ou 
ambientais decorrentes da transição;

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para a transição digital ou 
para fazer face aos desafios que dela 
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resultam;

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano 
contribuam para a execução dos 
compromissos assumidos pela União e os 
seus Estados-Membros, em particular o 
Pacto  Ecológico Europeu, o Acordo de 
Paris, os planos nacionais em matéria de 
energia e clima e as respetivas 
atualizações ao abrigo do Regulamento 
(UE) 2018/1999, os planos territoriais de 
transição justa a título do Fundo para 
uma Transição Justa, os acordos de 
parceria e os programas operacionais ao 
abrigo de outros fundos da União;

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Uma explicação da forma como as 
medidas do plano contribuirão 
eficazmente para reforçar a resiliência 
dos sistemas de saúde e de prestação de 
cuidados em preparação para futuras 
pandemias e tendo em vista melhorar o 
estado de saúde geral das sociedades, a 
fim de alcançar o objetivo de um elevado 
nível de proteção da saúde humana;

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

(c-D) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas previstas no plano 
produzam valor acrescentado europeu;

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para os 
objetivos climáticos e ambientais da 
União e, em especial, a forma como 
contribuem para cada um dos seguintes 
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elementos:
(i) a transição rumo à consecução das 
novas metas climáticas da União para 
2030 e o cumprimento do objetivo da 
neutralidade climática da União até 2050, 
em conformidade com [Regulamento 
(UE) 2020/XXX que estabelece o quadro 
para alcançar a neutralidade climática e 
altera o Regulamento (UE) 2018/1999 
(«Lei Europeia do Clima»)];
(ii) o respeito do critério «não prejudicar 
significativamente» referido no artigo 17.º 
do Regulamento (UE) 2020/852 e a 
coerência com os critérios técnicos de 
avaliação estabelecidos em conformidade 
com o artigo 3.º daquele regulamento;
(iii) o contributo para a realização dos 
objetivos de integração do clima e da 
biodiversidade referidos no artigo 14.º, 
n.º 2, quarto parágrafo, que devem 
basear-se nos critérios estabelecidos no 
Regulamento (UE) 2020/852;
(iv) uma diminuição significativa do 
défice de investimento nacional 
necessário para alcançar os objetivos da 
União em matéria de clima e ambiente;
(v) o contributo para a consecução dos 
objetivos  da União no domínio da 
sustentabilidade, tendo em conta os 
objetivos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima; 
e
(vi) a contribuição para a resposta aos 
desafios sociais, económicos ou 
ambientais decorrentes da transição;

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
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transição digital ou para responder aos 
desafios que dela resultam;

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se os planos de recuperação e 
resiliência incluem medidas que 
efetivamente contribuem para reforçar a 
resiliência dos sistemas de saúde e de 
prestação de cuidados, em preparação 
para futuras pandemias e tendo em vista 
melhorar a saúde geral nas sociedades, a 
fim de atingir o objetivo geral de elevado 
nível de proteção da saúde humana.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Se as consultas realizadas com 
vista à preparação do plano de 
recuperação e resiliência, bem como os 
diálogos previstos no âmbito da execução 
do mecanismo asseguram que é dada a 
todas as partes interessadas pertinentes a 
possibilidade real de participarem na 
preparação e na execução dos planos de 
recuperação e resiliência;

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se os Estados-Membros cumprem 
os valores da União consagrados no 
artigo 2.º do Tratado da União Europeia.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar [seis meses após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão adota um ato 
delegado, em conformidade com o 
artigo 26.º-A, que complementa a alínea 
b) do presente número, estabelecendo 
uma metodologia para identificar as 
despesas com a integração transversal das 
ações climáticas e ambientais, incluindo 
as ações de biodiversidade, tal como 
referido no artigo 4.º do presente 
regulamento. A metodologia deve 
basear-se na taxonomia da UE 
estabelecida pelo Regulamento (UE) 
2020/852 e utilizar os critérios técnicos de 
avaliação estabelecidos pela Comissão 
nos termos dos artigos 10.º, n.º 3, e 11.º, 
n.º 3, do referido regulamento, bem como 
os princípios estabelecidos no artigo 15.º, 
n.º 1, do Regulamento (UE) 2020/852.
O mais tardar seis meses após a adoção 
do ato delegado referido no artigo 15.º, 
n.º 2, do Regulamento (UE) 2020/852, o 
ato delegado a que se refere o primeiro 
parágrafo do presente número é revisto 
com o fito de utilizar os critérios técnicos 
de avaliação estabelecidos nos atos 
delegados adotados nos termos do 
artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
2020/852.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão torna públicas as avaliações 
efetuadas nos termos do presente artigo.
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Alteração 51

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

Alteração 52

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.

7. Os atos delegados referidos nos n.ºs 
1 e 2 são adotados nos termos do artigo 
26-A.º.

Alteração 53

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

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 

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

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

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, eficaz 
e atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 

2. O sistema de elaboração de 
relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam recolhidos de forma eficiente, fiável, 
independente, eficaz e atempada, e sejam 
tornados públicos. Para o efeito, devem 
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requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

impor-se aos destinatários dos fundos da 
União requisitos de apresentação de 
relatórios proporcionados.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
visibilidade, em especial ao promoverem 
as ações ou os seus resultados, mediante a 
identificação clara do financiamento 
como sendo financiamento da União e a 
prestação de informações coerentes, 
eficazes e proporcionadas, dirigidas a 
diversos públicos, como os meios de 
comunicação social ou a população em 
geral. Os beneficiários asseguram a 
visibilidade das despesas efetuadas no 
âmbito do mecanismo, identificando com 
clareza os projetos apoiados como 
«Iniciativa de Recuperação da UE».

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 16.º, n.º 3, e no 
artigo 17.º, n.º 1, é conferido à Comissão 
por um prazo de sete anos a contar de ... 
[data de entrada em vigor do presente 
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regulamento].
3. A delegação de poderes prevista no 
artigo 16.º, n.º 3, 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 no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos 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 notificá-lo-á simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos 
termos do artigo 16.º, n.º 3, e do artigo 
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 do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
prazo é prorrogável por [dois meses] por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o plano inclui medidas que (b) Se o plano inclui medidas que 
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contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam;

contribuem de forma eficaz para a 
transição rumo a uma economia europeia 
sustentável e neutra em termos de clima, 
até 2050, o mais tardar, designadamente o 
seu contributo para o cumprimento dos 
objetivos da política da União em matéria 
de clima e sustentabilidade, tendo em 
conta os objetivos estabelecidos nos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e os objetivos climáticos da União 
estabelecidos no [Regulamento (UE) 
2020/XXX que estabelece o quadro para 
alcançar a neutralidade climática e altera 
o Regulamento (UE) 2018/1999 («Lei 
Europeia do Clima»)], e o seu contributo 
para dar resposta aos desafios decorrentes 
da transição.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2  – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam.

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para os 
objetivos da União em matéria de clima e 
ambiente ou para dar resposta aos desafios 
que deles resultam.

Para a avaliação deste critério, a Comissão 
tem em consideração os seguintes 
elementos:

Para a avaliação deste critério, a Comissão 
tem em consideração todos os seguintes 
elementos:

Âmbito

Alteração 60

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2  – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para criar sistemas que respeitem o clima 
e o ambiente e tornar os setores 

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para o cumprimento dos objetivos 
climáticos e ambientais da União, 
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económicos ou sociais mais ecológicos, a 
fim de contribuir para o objetivo global de 
uma Europa com impacto neutro no clima 
até 2050; 

nomeadamente a transição rumo à 
realização dos objetivos da União em 
matéria de clima para 2030 e o objetivo de 
neutralidade climática da União até 2050, 
o mais tardar, em conformidade com o 
[Regulamento (UE) 2020/XXX que 
estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática e que altera o 
Regulamento (UE) 2018/1999 («Direito 
Europeu do Clima»)] e tendo em conta os 
objetivos definidos nos planos nacionais 
em matéria de energia e clima e os 
critérios estabelecidos na taxonomia da 
UE.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação digital dos setores 
económicos ou sociais; 

Suprimido

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 3 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
dar resposta aos desafios resultantes das 
transições ecológica e/ou digital

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para dar resposta aos desafios resultantes 
dos objetivos climáticos e ambientais da 
União, designadamente a transição para 
uma economia europeia sustentável com 
impacto neutro no clima até 2050, o mais 
tardar 



PE658.853v01-00 42/46 AD\1215025PT.docx

PT

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 3 – travessão 
1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
coerente com uma trajetória para atingir 
a meta de longo prazo em matéria de 
temperatura fixada no Acordo de Paris 
que tenha em conta as mais recentes 
provas científicas disponíveis, 
nomeadamente o relatório especial do 
PIAC intitulado «Aquecimento global de 
1,5 °C».
– a execução das medidas previstas é 
consonante com o princípio de «não 
prejudicar significativamente» 
estabelecido no artigo 17.º do 
Regulamento (UE) 2020/852

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro. 

– a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro.

A Comissão avalia se as medidas 
propostas pelo plano são suscetíveis de 
contribuir para alcançar os objetivos 
relacionados com as metas para o clima 
estabelecidas no artigo 4.º.

Alteração 65

Proposta de regulamento
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Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2-A. O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
transição digital ou para dar resposta aos 
desafios que dela resultam.
– a execução das medidas previstas é 
consonante com a criação de sistemas 
respeitosos do clima e do ambiente e a 
ecologização da nossa economia, tendo 
em vista contribuir para o objetivo global 
de uma Europa com impacto neutro no 
clima até 2050, o mais tardar;
e
– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação digital da economia 
europeia;
e
– a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para dar resposta aos desafios resultantes 
da transição digital
e
– a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para reforçar a coesão económica, social e 

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento sustentável, a criação de 
emprego e a resiliência económica, 
ambiental e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
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territorial; económica, social e territorial;

Alteração 67

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas destinadas a corrigir as 
fragilidades da economia dos 
Estados-Membros e a impulsionar o 
potencial de crescimento da economia do 
Estado-Membro em causa, estimular a 
criação de emprego e atenuar os efeitos 
adversos da crise, evitando ao mesmo 
tempo os impactos negativos dessas 
medidas sobre o clima e o ambiente, 

– o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas destinadas a corrigir as 
fragilidades da economia dos 
Estados-Membros e a impulsionar o 
potencial de crescimento sustentável da 
economia do Estado-Membro em causa, 
nomeadamente das PME, estimular a 
criação de emprego e atenuar os efeitos 
adversos da crise, promover o crescimento 
sustentável evitando, ao mesmo tempo, os 
impactos negativos dessas medidas sobre o 
clima e o ambiente, em consonância com 
os critérios estabelecidos na taxonomia da 
UE

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

– o plano de recuperação e resiliência 
visa reduzir a vulnerabilidade da economia 
do Estado-Membro a choques,

– o plano de recuperação e resiliência 
visa reduzir a vulnerabilidade da economia 
do Estado-Membro a choques, incluindo 
os relacionados com os impactos adversos 
das alterações climáticas ou quaisquer 
outros riscos ambientais,
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LÓPEZ, César LUENA, Alessandra MORETTI, Sándor RÓNAI, Günther SIDL, Petar VITANOV, Tiemo 
WÖLKEN

Renew Pascal CANFIN, Fredrick FEDERLEY, Martin HOJSÍK, Frédérique RIES, María Soraya RODRÍGUEZ 
RAMOS, Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ, Linea SØGAARD-LIDELL, Nils TORVALDS, Véronique TRILLET-
LENOIR

ID Luisa REGIMENTI

Verts/ALE Margrete AUKEN, Bas EICKHOUT, Pär HOLMGREN, Yannick JADOT, Tilly METZ, Ville NIINISTÖ, 
Grace O'SULLIVAN, Jutta PAULUS

GUE/NGL Malin BJÖRK, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI Eleonora EVI, Ivan Vilibor SINČIĆ

15 -
ID Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Teuvo 

HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE

ECR Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Rob 
ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

3 0
PPE Edina TÓTH

Renew Andreas GLÜCK, Jan HUITEMA

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


