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Alteração 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O presente anexo estabelece a metodologia 
para o cálculo da contribuição financeira 
máxima disponível para cada Estado-
Membro. A metodologia tem em conta:

O presente anexo estabelece a metodologia 
para o cálculo da contribuição financeira 
máxima disponível para cada Estado-
Membro, em conformidade com o 
artigo 10.º. A metodologia tem em conta:

Or. en

Alteração 1520
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— a taxa média de desemprego nos 
últimos cinco anos em comparação com a 
média da UE (2015-2019).

— a alteração observada na taxa 
média de desemprego em 2020 em 
comparação com a alteração observada na 
taxa média de desemprego da UE em 
2020.

Or. en

Alteração 1521
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 2 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a perda observada no PIB real ao 
longo de 2020 e a perda acumulada no 
PIB real observada durante o período 
de 2020-2021.
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Or. en

Alteração 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 2 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- a queda acumulada no PIB real 
observada durante o período de 2020 
a 2021, nomeadamente a alteração 
verificada no PIB real em 2021 em 
comparação com 2019.

Or. en

Alteração 1523
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O compromisso e a evolução no sentido de 
uma transição sustentável em 
consonância com a taxonomia da UE.

Or. en

Alteração 1524
Marcus Ferber

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira máxima de um 
Estado-Membro ao abrigo do mecanismo 
(MFCi) é definida da seguinte forma:

Suprimido
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𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

em que:
FS (apoio financeiro) é a dotação 
financeira disponível ao abrigo do 
mecanismo conforme referido no artigo 
5.º, n.º 1, alínea a); e

𝜶𝒊é a chave de repartição do 
Estado-Membro i, definida como:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

com 1.𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

e com𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼  e 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 
para os Estados-Membros com 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
> 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

em que:

𝜶𝒊é a chave de repartição do país i

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 é o produto interno bruto per capita 

de 2019 do país i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆é o produto interno bruto 

médio ponderado per capita em 2019 dos 
Estados-Membros da UE-27,

𝒑𝒐𝒑𝒊é a população total do país i em 2019,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 é a população total dos 
Estados-Membros da UE-27 em 2019

𝑼𝒊é a taxa média de desemprego do país i 
no período 2015-2019

𝑼𝑬𝑼é a taxa média de desemprego na 
UE-27 no período 2015-2019
A aplicação da metodologia resulta na 
seguinte quota-parte e no seguinte 
montante para a contribuição financeira 
máxima por Estado-Membro.
Contribuição financeira máxima por 
Estado-Membro da UE

Quota- Montante 
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parte em 
% do 
total

(em 
milhões, 
preços de 
2018)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1,51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1,243 3849 
Total 100,00 310000 

Or. en
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Alteração 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira máxima de um 
Estado-Membro ao abrigo do mecanismo 
(MFCi) é definida da seguinte forma:

Para 2021 e 2022, a contribuição 
financeira máxima de um Estado-Membro 
ao abrigo do mecanismo (MFCi) é definida 
da seguinte forma:

MFCi = αi × (FS) MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Or. en

Alteração 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 4 – subparágrafo 2 – subparágrafo 3 – subparágrafo 4 – 
subparágrafo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para 2023 e 2024, a contribuição 
financeira máxima de um Estado-
Membro ao abrigo do mecanismo (MFCi) 
é definida da seguinte forma:
MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + 
montante não utilizado (2021-2022) ]

Or. en

Alteração 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 4 – subparágrafo 2 – subparágrafo 3 – subparágrafo 4 – 
subparágrafo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

FS (apoio financeiro) é a dotação financeira 
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disponível ao abrigo do mecanismo conforme 
referido no artigo 5.º, n.º 1, alínea a); e 
betai é a chave de repartição do Estado-Membro 
i, definida como:

com 1.

e com  e 0,75  para os 
Estados-Membros com 

em que:

  é a chave de repartição do país i,

 é o produto interno bruto «per capita» 
de 2019 do país i,

 é o produto interno bruto médio 
ponderado «per capita» em 2019 dos Estados-
Membros da UE-27,

 é a população total do país i em 2019,

 é a população total dos Estados-
Membros da UE-27 em 2019

 é a perda acumulada em 
produto interno bruto real do país i durante o 
período de 2020-2021

 é a perda acumulada 
em produto interno bruto real dos Estados-
Membros da UE-27 durante o período de 2020-
2021

Or. en

Alteração 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
 Anexo I – parágrafo 4 – subparágrafo 2 – subparágrafo 3 – subparágrafo 4 – 
subparágrafo 15-C (novo)



AM\1213691PT.docx 9/129 PE657.422v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

A chave de repartição para o período de 
2023 a 2024 é calculada até 30 de junho 
de 2022 com base nos dados do Eurostat.

Or. en

Alteração 1529
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As presentes orientações de avaliação têm 
por objetivo, em conjunto com o presente 
regulamento, servir de base para a 
Comissão avaliar, de forma transparente e 
equitativa, as propostas de planos de 
recuperação e resiliência apresentadas 
pelos Estados-Membros e determinar a 
contribuição financeira em conformidade 
com os objetivos e quaisquer outros 
requisitos aplicáveis estabelecidos no 
presente regulamento. Estas orientações 
constituem, nomeadamente, a base para a 
aplicação dos critérios de avaliação e a 
determinação da contribuição financeira a 
que se referem, respetivamente, o 
artigo 16.º, n.º 3, e o artigo 17.º, n.º 3.

As presentes orientações de avaliação têm 
por objetivo, em conjunto com o presente 
regulamento, servir de base para a 
Comissão avaliar, de forma transparente e 
equitativa, as propostas de planos de 
recuperação, resiliência e transição 
apresentadas pelos Estados-Membros e 
determinar a contribuição financeira em 
conformidade com os objetivos e quaisquer 
outros requisitos aplicáveis estabelecidos 
no presente regulamento. Estas orientações 
constituem, nomeadamente, a base para a 
aplicação dos critérios de avaliação e a 
determinação da contribuição financeira a 
que se referem, respetivamente, o 
artigo 16.º, n.º 3, e o artigo 17.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 1530
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

b) Fornecer mais detalhes sobre os b) Fornecer mais detalhes sobre os 
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critérios de avaliação e estabelecer um 
sistema de classificação, a ser definido com 
o objetivo de assegurar um processo 
equitativo e transparente; e e

critérios de avaliação e estabelecer o 
sistema de classificação em consonância 
com a taxonomia da UE, a ser definido 
com o objetivo de assegurar um processo 
equitativo e transparente; e e

Or. en

Alteração 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

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

Texto da Comissão Alteração

c) Definir a relação entre a avaliação a 
realizar pela Comissão com base nos 
critérios de avaliação e a determinação da 
contribuição financeira que deve ser 
estabelecida na decisão da Comissão 
relativa aos planos de recuperação e 
resiliência selecionados.

c) Definir a relação entre a avaliação a 
realizar pela Comissão com base nos 
critérios de avaliação e a determinação da 
contribuição financeira que deve ser 
estabelecida na decisão relativa aos planos 
de recuperação e resiliência selecionados.

Or. en

Alteração 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As orientações são um instrumento que 
facilita a avaliação pela Comissão das 
propostas de planos de recuperação e 
resiliência apresentadas pelos 
Estados-Membros, e que assegura que os 
planos de recuperação e resiliência apoiam 
reformas e investimentos públicos que são 
relevantes e apresentam um valor 
acrescentado elevado, garantindo 
simultaneamente a igualdade de tratamento 

As orientações são um instrumento que 
facilita a avaliação pela Comissão das 
propostas de planos de recuperação e 
resiliência apresentadas pelos 
Estados-Membros, e que assegura que os 
planos de recuperação e resiliência apoiam 
reformas e investimentos públicos que são 
relevantes, respeitam o princípio da 
adicionalidade do financiamento da 
União e geram um verdadeiro valor 
acrescentado europeu, garantindo 
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entre os Estados-Membros. simultaneamente a igualdade de tratamento 
entre os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1533
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As orientações são um instrumento que 
facilita a avaliação pela Comissão das 
propostas de planos de recuperação e 
resiliência apresentadas pelos 
Estados-Membros, e que assegura que os 
planos de recuperação e resiliência apoiam 
reformas e investimentos públicos que são 
relevantes e apresentam um valor 
acrescentado elevado, garantindo 
simultaneamente a igualdade de tratamento 
entre os Estados-Membros.

As orientações são um instrumento que 
facilita a avaliação pela Comissão das 
propostas de planos de recuperação e 
resiliência apresentadas pelos 
Estados-Membros, e que assegura que os 
planos de recuperação e resiliência apoiam 
reformas para uma transição sustentável e 
investimentos públicos que são relevantes e 
apresentam um valor acrescentado elevado, 
garantindo simultaneamente a igualdade de 
tratamento entre os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com o 
artigo 16.º, n.º 2-A, a Comissão avalia se o 
plano de recuperação e resiliência cumpre 
os seguintes requisitos horizontais:
a) Se os projetos de investimento fazem 
parte dos planos de investimento 
estratégico de países terceiros, abrangidos 
pelos fatores que provavelmente afetarão 
a segurança e a ordem pública a ser tidos 
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em consideração pelos Estados-Membros 
e a Comissão ao abrigo do artigo 4.º do 
Regulamento 2019/452. Tal requer, em 
particular, que os projetos de investimento 
não estejam ligados ou façam parte de 
planos de investimento estratégico de 
países terceiros e que os projetos de 
investimento não sejam abrangidos pelos 
fatores, elencados no artigo 4.º do 
Regulamento 2019/452, que 
provavelmente afetarão a segurança e a 
ordem pública a ser tidos em conta pelos 
Estados-Membros e pela Comissão. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
organizar uma estrutura para controlar e 
examinar de forma credível o 
investimento direto estrangeiro de acordo 
com esses princípios;
b) Se o plano de recuperação e resiliência 
não substitui nem financia despesas 
orçamentais nacionais recorrentes e 
respeita o princípio da adicionalidade do 
financiamento da União;
c) Se o plano de recuperação e resiliência 
respeita os princípios da Estratégia para a 
Igualdade de Género 2020-2025 da UE;
d) Se o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de gerar valor acrescentado 
europeu, ou seja, o valor resultante da 
intervenção da União, adicional ao valor 
que de outra forma teria sido criado pelos 
Estados-Membros individualmente, ou se 
o Estado-Membro em causa colherá 
benefícios significativos de sinergias com 
outros planos de recuperação e 
resiliência;
e) Se o plano de recuperação e resiliência 
respeita os requisitos horizontais e de 
afetação mínima estabelecidos no 
artigo 4.º-A.
Na sequência do processo de avaliação, a 
Comissão fornece um resultado positivo 
ou negativo para cada um dos planos de 
recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados-Membros, em cada um dos 
critérios de avaliação referidos no 
artigo 16.º, n.º 2-A, para avaliar os 
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requisitos horizontais.
2. Caso o plano de recuperação e 
resiliência não cumpra os requisitos 
horizontais acima elencados, não será 
considerado elegível para financiamento. 
O Estado-Membro em causa pode 
apresentar um pedido de apoio técnico ao 
abrigo do Instrumento de Assistência 
Técnica para, nos ciclos subsequentes, 
poder preparar melhor a proposta.

Or. en

Alteração 1535
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para esse efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica, de prestação 
de cuidados e digital e para a promoção 
da igualdade de género, e, para esse efeito, 
tem em conta os seguintes critérios:

Or. en

Alteração 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a eficácia, a eficiência, 
a relevância e a coerência do plano de 
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resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para esse efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

recuperação e resiliência e, para esse 
efeito, tem em conta os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para esse efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a eficácia, a eficiência, 
a relevância e a coerência do plano de 
recuperação e resiliência e, para esse 
efeito, tem em conta os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a importância e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, e, 
para esse efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Em conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, 
a Comissão avalia a pertinência para os 
domínios de intervenção europeus 
prioritários, a eficácia, a eficiência e a 
coerência dos planos de recuperação e 
resiliência e, para esse efeito, tem em conta 
os seguintes critérios:

Or. en
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Alteração 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) Pertinência para as ações 
europeias prioritárias:
Se o plano de recuperação e resiliência 
cumpre a afetação mínima para os 
domínios de intervenção europeus 
prioritários referidos no artigo 14.º, n.º 1-
A;

Or. en

Alteração 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir 
eficazmente para reforçar o potencial de 
crescimento sustentável, cria emprego de 
elevada qualidade e aumenta a resiliência 
económica, social e institucional dos 
Estados-Membros em causa, promovendo 
simultaneamente a execução de uma 
política equilibrada de igualdade dos 
géneros para atenuar o impacto 
económico e social da crise e contribuir 
para uma melhor coesão e convergência 
económica, social e territorial;

Or. en
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Alteração 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea -a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-B) Se o plano é coerente com um 
percurso de limitação do aumento da 
temperatura mundial a 1,5 ºC acima dos 
níveis pré-industriais, com os objetivos da 
União em matéria de clima e ambiente e, 
nomeadamente, se pelo menos 40 % do 
custo total estimado de todos os planos de 
recuperação e resiliência está afetado a 
atividades que contribuem 
substancialmente para a mitigação das 
alterações climáticas ou para a adaptação 
às mesmas nos termos dos artigos 10.º e 
11.º do Regulamento (UE) 2020/852 e se 
pelo menos 10 % do custo total estimado 
de todos os planos de recuperação e 
resiliência será afetado a atividades que 
contribuam substancialmente para algum 
dos outros objetivos ambientais de acordo 
com o regulamento;

Or. en

Alteração 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea -a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-C) Se a justificação fornecida pelos 
Estados-Membros com base na 
metodologia referida no artigo 14.º, n.º 1-
C, demonstra que todas as reformas e 
investimentos propostos no plano de 
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recuperação e resiliência cumprem o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» e os requisitos de 
salvaguardas mínimas, se o plano evita 
potenciais efeitos de dependência do 
carbono e não apoia as atividades 
económicas referidas no artigo 14.º, n.º 1-
D, e se a estimativa de custos do plano de 
recuperação e resiliência afetados aos 
objetivos ambientais é credível e cumpre 
os requisitos do artigo 14.º, n.º 1-C;

Or. en

Alteração 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea -a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-D) Se o plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência dá uma resposta eficaz ao 
impacto das questões de género que 
emergem da crise e assegura a igualdade 
de género, nomeadamente no domínio do 
emprego, da igualdade de salários e do 
acesso a financiamento;

Or. en

Alteração 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 

Suprimido
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dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 

(a) Eficácia:
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documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Se o plano de recuperação e resiliência é 
suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país de 
2020 dirigidas ao Estado-Membro em 
causa ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu, bem como se 
contribui para o cumprimento dos 
compromissos assumidos pela União e 
pelos Estados-Membros no âmbito do 
Acordo de Paris, para os objetivos do 
Pacto Ecológico Europeu, dos planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações de acordo com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, dos planos 
territoriais de transição justa no âmbito 
do Fundo para uma Transição Justa, do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
incluindo o painel de indicadores sociais 
que o acompanha, bem como da 
Estratégia para a Igualdade de Género 
2020-2025;

Or. en

Alteração 1547
Frances Fitzgerald

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes, 
relativamente ao impacto económico, 
social e em termos de emprego da 
pandemia, dirigidas ao Estado-Membro em 
causa ou noutros documentos pertinentes 
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adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados no Semestre Europeu ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes no âmbito do 
Semestre Europeu, tais como os 
Programas Nacionais de Reformas;

Or. en
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Alteração 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Eficácia:

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

Or. en

Alteração 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 

Suprimido



PE657.422v01-00 22/129 AM\1213691PT.docx

PT

resposta aos desafios que delas resultam;

Or. en

Alteração 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Se as medidas incluídas no plano 
são suscetíveis de promover uma 
economia e sociedade digitais 
competitivas, abertas e acessíveis, 
incluindo uma explicação de como as 
medidas respeitam os princípios da 
interoperabilidade, da eficiência 
energética e da proteção de dados, e como 
dão resposta aos desafios que resultam da 
transição, incluindo de enviesamentos 
digitais, de desigualdade e acesso digital 
insuficiente e de reduzidas competências 
digitais;

Or. en

Alteração 1554
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Se o plano contribui de forma 
eficaz para as transições ecológica e digital 
e para dar resposta aos desafios que delas 
resultam, em consonância com a 
taxonomia da UE e com o princípio de 
«não prejudicar significativamente», 
enquanto requisito prévio para qualquer 
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financiamento por parte do mecanismo;

Or. en

Alteração 1555
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1556
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
promoção da igualdade de género e o 
princípio da integração da perspetiva de 
género, bem como para a eliminação da 
discriminação com base no género e a 
resolução dos desafios que daí resultam, 
especificamente medidas que procuram 
encontrar uma resposta para a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres, uma licença para assistência à 
família adequada e um regime de 
trabalho flexível, a prestação de serviços 
acessíveis e comportáveis de acolhimento 
de crianças e de cuidados continuados, 
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bem como uma maior participação das 
mulheres no mercado de trabalho, 
incluindo ao assegurar a igualdade de 
oportunidades e de progressão na 
carreira;

Or. en

Alteração 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir um 
acompanhamento e uma execução 
eficazes do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo o calendário, as 
metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos;

Or. en

Alteração 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en



AM\1213691PT.docx 25/129 PE657.422v01-00

PT

Alteração 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Se o plano de recuperação e 
resiliência está associado a reformas 
efetuadas ou previstas no âmbito do 
Programa de Apoio às Reformas 
Estruturais ou do instrumento de 
assistência técnica e é suscetível de ter um 
impacto duradouro no Estado-Membro em 
causa;

Or. en

Alteração 1561
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se o plano de igualdade de género 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência se encontra em sintonia com os 
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objetivos previstos na Estratégia para a 
Igualdade de Género e responde de uma 
forma eficaz ao impacto que a crise tem 
na igualdade de género, em especial no 
domínio do emprego, da igualdade 
salarial e do acesso a financiamento, bem 
como se inclui medidas destinadas a 
prevenir e a combater a violência de 
género e o assédio sexual;

Or. en

Alteração 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Se 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 

Suprimido



AM\1213691PT.docx 27/129 PE657.422v01-00

PT

e territorial;

Or. en

Alteração 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Se 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 
territorial;

(d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de seguir as 
orientações estratégicas mais recentes 
debatidas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho relativas às reformas e aos 
investimentos públicos que contribuem, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego e a 
resiliência económica e social do 
Estado-Membro, assegurar o bom 
funcionamento do mercado único, atenuar 
o impacto económico e social da crise e 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Se 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 

(d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento sustentável, criar emprego de 
elevada qualidade e aumentar a resiliência 
económica, social e institucional do 
Estado-Membro em causa, promovendo 
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coesão económica, social e territorial; simultaneamente a execução de uma 
política equilibrada de igualdade dos 
géneros para atenuar o impacto económico 
e social da crise e contribuir para uma 
melhor coesão e convergência económica, 
social e territorial;

Or. en

Alteração 1566
Piernicola Pedicini

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Se 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 
territorial;

(d) 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 nas regiões e 
territórios com maior taxa de desemprego 
nos Estados-Membros e contribuir para 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Alteração 1567
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Se 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-

(d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento, a criação de emprego, a 
igualdade de género e a resiliência 
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Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para reforçar a 
coesão económica, social e territorial;

económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se a avaliação do clima e da 
biodiversidade foi realizada corretamente 
para cada medida no plano de 
recuperação e resiliência e se nenhuma 
das medidas no plano de recuperação e 
resiliência do Estado-Membro prejudica 
algum dos objetivos ambientais elencados 
no Regulamento (UE) 2020/852, em 
conformidade com o artigo 17.º deste 
regulamento;

Or. en

Alteração 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se o plano inclui medidas que 
resolvem de forma eficaz as insuficiências 
relacionadas com os valores consagrados 
no artigo 2.º do TUE;

Or. en
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Alteração 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Eficiência:

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

Or. en
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Alteração 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Eficiência:

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

Or. en

Alteração 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Se a estimativa de custos do plano 
de recuperação e resiliência afetados aos 
objetivos ambientais é credível e cumpre 
os requisitos do artigo 14.º, n.º 1-B;

Or. en

Alteração 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Se o plano de recuperação e 
resiliência fornece garantias suficientes 
da sua coerência com as regras do 
Regulamento Financeiro em matéria de 
conflito de interesses no que se refere à 
execução do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir um 
acompanhamento eficaz e eficiente do 
plano de recuperação e resiliência, 
incluindo o calendário, as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem 
como os indicadores conexos;

Or. en

Alteração 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração
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(f) Se o plano de recuperação e 
resiliência inclui medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representam 
ações coerentes;

Suprimido

Or. en

Alteração 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Coerência:

Se o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representam ações coerentes;

Or. en
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Alteração 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Pertinência:

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

Or. en

Alteração 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir uma execução 
eficaz dos planos de recuperação e 
resiliência, incluindo o calendário, as 
metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir uma execução 
eficaz dos planos de recuperação e 
resiliência, incluindo o calendário, as 
metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos.

Suprimido

Or. en

Alteração 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir uma execução 
eficaz dos planos de recuperação e 
resiliência, incluindo o calendário, as 
metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos.

(g) Se as consultas realizadas com 
vista à preparação do plano de 
recuperação e resiliência e dos diálogos 
previstos, nomeadamente as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, no que 
se refere à execução dos planos de 
recuperação e resiliência, asseguram que é 
dada às autoridades locais, aos parceiros 
sociais, às organizações da sociedade civil 
e às outras partes interessadas pertinentes 
a possibilidade real de participarem na 
preparação e de beneficiarem da 
execução do plano de recuperação e 
resiliência, conforme determinado no 
artigo 15.º.

Or. en
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Alteração 1583
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são suscetíveis 
de garantir uma execução eficaz dos planos 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios propostos, bem como os 
indicadores conexos.

(g) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são suscetíveis 
de garantir uma execução eficaz dos planos 
de recuperação e resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os objetivos 
intermédios concretos e científicos 
propostos, bem como os indicadores de 
sustentabilidade harmonizados.

Or. en

Alteração 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Se as consultas realizadas com 
vista à preparação do plano de 
recuperação e resiliência e dos diálogos 
previstos, nomeadamente as metas e os 
objetivos intermédios pertinentes, no que 
se refere à execução dos planos de 
recuperação e resiliência, asseguram que 
é dada às autoridades locais e regionais, 
aos parceiros sociais, às organizações da 
sociedade civil e às outras partes 
interessadas pertinentes a possibilidade 
real de participarem na preparação e na 
execução do plano de recuperação e 
resiliência; 

Or. en
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Alteração 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Se a obrigação de participação das 
partes interessadas no processo de 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, nos termos do artigo 15.º, 
n.º 5, do presente regulamento, foi 
plenamente cumprida em conformidade 
com o princípio da parceria.

Or. en

Alteração 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Texto da Comissão Alteração
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(g-A) Coerência:

Se o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas para a execução de 
reformas e de projetos de investimento 
público que representam ações coerentes;

Or. en

Alteração 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Se os compromissos de reforma 
representam um pacote abrangente de 
reformas;

Or. en

Alteração 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Eficácia:

(a) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa;
(b) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para o âmbito e os objetivos 
estabelecidos nos artigos 3.º e 4.º;
(c) Se a justificação apresentada pelo 
Estado-Membro relativamente ao 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
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apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego;
(d) Se as disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir uma execução 
eficaz dos planos de recuperação e 
resiliência, incluindo o calendário, as 
metas e os objetivos intermédios 
propostos, bem como os indicadores 
conexos.

Or. en

Alteração 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Eficiência:

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

Or. en

Alteração 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Pertinência:

(a) Se o plano de recuperação e 
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resiliência é suscetível de gerar valor 
acrescentado europeu;
(b) Se o plano de recuperação e 
resiliência é coerente com os desafios 
identificados nas últimas recomendações 
específicas por país apresentadas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;
(c) Se o plano de recuperação e resiliência 
é compatível com os seis pilares 
estabelecidos no artigo 3.º;
(d) Se o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para a concretização dos 
compromissos da União e dos seus 
Estados-Membros, nomeadamente o 
Acordo de Paris, os ODS das Nações 
Unidas, a integração da perspetiva de 
género e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais; 

Or. en

Alteração 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Coerência:

(a) Se o plano de recuperação e 
resiliência contém medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento que representem ações 
coerentes;
(b) Se se espera que as medidas 
assegurem que, pelo menos, 30 % do 
montante solicitado para o plano de 
recuperação e resiliência contribuam 
para a integração das ações climáticas e 
de proteção da biodiversidade e dos 
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objetivos de sustentabilidade ambiental, 
com base na metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, n.º 1;
(c) Se as consultas realizadas com vista à 
preparação do plano de recuperação e 
resiliência, bem como os diálogos 
previstos no âmbito da execução do plano 
de recuperação e resiliência, 
nomeadamente as metas e os objetivos 
intermédios, asseguram que é dada às 
autoridades locais, aos parceiros sociais, 
às organizações da sociedade civil e às 
outras partes interessadas pertinentes a 
possibilidade real de participarem na 
preparação e na execução do plano de 
recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na sequência do processo de avaliação, a 
Comissão atribui classificações aos planos 
de recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados-Membros, para cada um dos 
critérios de avaliação referidos no 
artigo 16.º, n.º 3, a fim de avaliar a 
importância e a coerência dos planos e de 
estabelecer a dotação financeira nos termos 
do artigo 17.º, n.º 3.

Na sequência do processo de avaliação, a 
Comissão atribui classificações aos planos 
de recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados-Membros, para cada um dos 
critérios de avaliação referidos no 
artigo 16.º, n.º 3, a fim de avaliar a 
pertinência para os domínios de ação 
europeus prioritários, a eficácia, a 
eficiência e a coerência dos planos e de 
estabelecer a dotação financeira nos termos 
do artigo 17.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na sequência do processo de avaliação, a 
Comissão atribui classificações aos planos 
de recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados-Membros, para cada um dos 
critérios de avaliação referidos no 
artigo 16.º, n.º 3, a fim de avaliar a 
importância e a coerência dos planos e de 
estabelecer a dotação financeira nos termos 
do artigo 17.º, n.º 3.

Na sequência do processo de avaliação, a 
Comissão atribui classificações aos planos 
de recuperação e resiliência apresentados 
pelos Estados-Membros, para cada um dos 
critérios de avaliação referidos no 
artigo 16.º, n.º 3, a fim de avaliar a 
eficácia, a eficiência, a pertinência e a 
coerência dos planos e de estabelecer a 
dotação financeira nos termos do 
artigo 17.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu.

Suprimido

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

— o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes, incluindo 
a nível orçamental, ou noutros 
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documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu dirigidos ao Estado-
Membro em causa,
e

— estes desafios são considerados 
cruciais para impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do Estado-
Membro em causa,
e

— após a conclusão das reformas e 
dos investimentos propostos, espera-se 
que os desafios com eles relacionados 
tenham sido superados ou enfrentados de 
forma satisfatória,
e

— o plano de recuperação e 
resiliência constitui uma resposta global e 
adequada à situação económica e social 
do Estado-Membro em causa.
Classificação

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.
B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à 
situação económica e social do Estado-
Membro em causa.
C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
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noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu.

Suprimido

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

— o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes, incluindo 
a nível orçamental, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu dirigidos ao Estado-
Membro em causa,
e

— estes desafios são considerados 
cruciais para impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do Estado-
Membro em causa,
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e

— após a conclusão das reformas e 
dos investimentos propostos, espera-se 
que os desafios com eles relacionados 
tenham sido superados ou enfrentados de 
forma satisfatória,
e

— o plano de recuperação e 
resiliência constitui uma resposta global e 
adequada à situação económica e social 
do Estado-Membro em causa.
Classificação

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.
B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à 
situação económica e social do Estado-
Membro em causa.
C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

Or. en
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Alteração 1597
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu.

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes, 
relativamente ao impacto económico, 
social e em termos de emprego da 
pandemia, dirigidas ao Estado-Membro em 
causa ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu.

Or. en

Alteração 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu.

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados no Semestre Europeu ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu.

Or. en

Alteração 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu.

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas ao 
Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes no âmbito do 
Semestre Europeu, como os Programas 
Nacionais de Reformas.

Or. en

Alteração 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
dar uma resposta eficaz aos desafios 
identificados nas recomendações 
específicas por país pertinentes dirigidas 
ao Estado-Membro em causa ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu.

2.1 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de apoiar de forma 
eficaz os domínios de intervenção 
europeus prioritários, em consonância 
com a afetação prevista no artigo 14.º, 
n.º 1-A, tendo em conta as recomendações 
específicas por país de 2020 dirigidas ao 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 1601
Frances Fitzgerald

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1
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Texto da Comissão Alteração

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo a nível orçamental, 
ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu dirigidos ao 
Estado-Membro em causa,

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, em relação ao impacto 
económico, social e em termos de 
emprego da pandemia, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu dirigidos ao Estado-
Membro em causa,

Or. en

Alteração 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo a nível orçamental, 
ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu dirigidos ao 
Estado-Membro em causa,

— plano de recuperação e resiliência é 
suscetível de apoiar de forma eficaz os 
domínios de intervenção europeus 
prioritários, em consonância com a 
afetação prevista no artigo 14.º, n.º 1-A, 
tendo em conta as recomendações 
específicas por país de 2020 dirigidas ao 
Estado-Membro em causa,

Or. en

Alteração 1603
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1
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Texto da Comissão Alteração

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo a nível orçamental, 
ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu dirigidos ao 
Estado-Membro em causa,

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo a nível orçamental e 
ambiental, ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu 
dirigidos ao Estado-Membro em causa,

Or. en

Alteração 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo a nível orçamental, 
ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu dirigidos ao 
Estado-Membro em causa,

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo a nível orçamental, 
ou noutros documentos pertinentes no 
âmbito do Semestre Europeu tais como os 
Programas Nacionais de Reformas,

Or. en

Alteração 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração
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— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo a nível orçamental, 
ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu dirigidos ao 
Estado-Membro em causa,

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
no Semestre Europeu, nomeadamente nas 
recomendações específicas por país 
pertinentes ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu 
dirigidos ao Estado-Membro em causa,

Or. en

Alteração 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes, incluindo a nível orçamental, 
ou noutros documentos pertinentes 
adotados oficialmente pela Comissão no 
âmbito do Semestre Europeu dirigidos ao 
Estado-Membro em causa,

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para dar uma 
resposta eficaz aos desafios identificados 
nas recomendações específicas por país 
pertinentes ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu 
dirigidos ao Estado-Membro em causa,

Or. en

Alteração 1607
Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— estes desafios são considerados 
cruciais para impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do Estado-

— estes desafios são considerados 
cruciais para impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do 
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Membro em causa, Estado-Membro em causa, tendo em 
devida consideração das disparidades 
regionais e territoriais existentes nos 
Estados-Membros,

Or. en

Alteração 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— estes desafios são considerados 
cruciais para impulsionar o potencial de 
crescimento da economia do 
Estado-Membro em causa,

— estes desafios são considerados 
cruciais para impulsionar o potencial de 
crescimento sustentável e equilibrado 
entre os géneros da economia do 
Estado-Membro em causa,

Or. en

Alteração 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados no Semestre 
Europeu, ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu, 
e representa uma resposta adequada à 
situação económica e social do Estado-
Membro em causa.

Or. en
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Alteração 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz à 
maioria dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes no âmbito do 
Semestre Europeu, como os Programas 
Nacionais de Reformas, e representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta eficaz 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

A – O plano de recuperação e resiliência 
confirma de forma eficaz os domínios de 
intervenção europeus prioritários, em 
consonância com a afetação prevista no 
artigo 14.º, n.º 1-A, tendo em conta as 
recomendações específicas por país de 
2020, e representa uma resposta adequada 
à situação económica e social do Estado-
Membro em causa.

Or. en

Alteração 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa.

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial aos 
desafios identificados no Semestre 
Europeu, ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu, 
e representa uma resposta parcialmente 
adequada à situação económica e social do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 7
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Texto da Comissão Alteração

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa.

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta a mais de 
metade dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Alteração 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa.

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial aos 
desafios identificados nas recomendações 
específicas por país, ou noutros 
documentos pertinentes no âmbito do 
Semestre Europeu, como os Programas 
Nacionais de Reformas, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Alteração 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 7
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Texto da Comissão Alteração

B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para dar uma resposta parcial 
aos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e representa uma 
resposta parcialmente adequada à situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa.

B – O plano de recuperação e resiliência 
confirma os domínios de intervenção 
europeus prioritários, em consonância 
com a afetação prevista no artigo 14.º, 
n.º 1-A, tendo em conta as recomendações 
específicas por país de 2020, e representa 
uma resposta parcialmente adequada à 
situação económica e social do Estado-
Membro em causa.

Or. en

Alteração 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados no Semestre 
Europeu, ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu, 
e não representa uma resposta adequada à 
situação económica e social do Estado-
Membro em causa.

Or. en

Alteração 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

C – O plano de recuperação e resiliência C – O plano de recuperação e resiliência 
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não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

contribui para dar resposta apenas a um 
conjunto limitado de desafios identificados 
nas recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 
noutros documentos pertinentes no âmbito 
do Semestre Europeu, como os Programas 
Nacionais de Reformas, e não representa 
uma resposta adequada à situação 
económica e social do Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Alteração 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para dar resposta a nenhum 
dos desafios identificados nas 
recomendações específicas por país, ou 

C – O plano de recuperação e resiliência 
não confirma os domínios de intervenção 
europeus prioritários, em consonância 
com a afetação prevista no artigo 14.º, 
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noutros documentos pertinentes adotados 
oficialmente pela Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu, e não representa uma 
resposta adequada à situação económica e 
social do Estado-Membro em causa.

n.º 1-A, ou não tem em conta as 
recomendações específicas por país de 
2020, e não representa uma resposta 
adequada à situação económica e social do 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.1-A O plano e recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para os seis pilares 
identificados no artigo 3.º, de modo 
coerente e respeitando as contribuições 
mínimas para cada pilar. 
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos: 
Âmbito 

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para cada um dos seis pilares 
identificados no artigo 3.º: 
- pelo menos 40 % para a transição 
ecológica justa; 
- pelo menos 20 % para a transformação 
digital; 
- coesão económica, produtividade e 
competitividade; 
- pelo menos 30 % para a coesão social e 
territorial; 
- resiliência institucional; e 

- pelo menos 10 % para as políticas 
destinadas à próxima geração. 
E 
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— 

Classificação 

A – Suscetível de ter um impacto elevado 
em cada um dos seis pilares identificados 
no artigo 3.º e são respeitadas as 
contribuições mínimas para cada pilar; 
B – Suscetível de ter, no mínimo, um 
impacto médio em cada um dos seis 
pilares identificados no artigo 3.º e são 
respeitadas as contribuições mínimas 
para cada pilar; 
C – Não é suscetível de ter um impacto 
significativo num ou em vários dos seis 
pilares identificados no artigo 3.º ou não 
são respeitadas uma ou várias 
contribuições mínimas para cada pilar.
No decurso do exercício de classificação, 
a Comissão deve basear-se o mais possível 
em quadros de indicadores assentes em 
múltiplos indicadores para o 
acompanhamento da vertente social e 
económica da resiliência e em quadros de 
indicadores para o acompanhamento da 
vertente ecológica e digital da resiliência, 
conforme anexado ao seu relatório de 
prospetiva estratégica 2020 «Definir o 
rumo para uma Europa mais resiliente».

Or. en

Alteração 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

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.

Suprimido

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

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para criar sistemas que respeitem o clima 
e o ambiente e tornar os setores 
económicos ou sociais mais ecológicos, a 
fim de contribuir para o objetivo global de 
uma Europa com impacto neutro no 
clima até 2050;
ou

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

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

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

A – Em grande medida

B – Moderadamente

C – Em pequena medida

Or. en

Alteração 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto da Comissão Alteração

2.2 O plano inclui medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital ou para dar 

Suprimido
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resposta aos desafios que delas resultam.
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para criar sistemas que respeitem o clima 
e o ambiente e tornar os setores 
económicos ou sociais mais ecológicos, a 
fim de contribuir para o objetivo global de 
uma Europa com impacto neutro no 
clima até 2050;
ou

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

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

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

A – Em grande medida

B – Moderadamente

C – Em pequena medida

Or. en

Alteração 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parte introdutória
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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 ambientais e climáticos da 
União e para a transição ecológica ou 
para dar resposta aos desafios que dela 
resultam.

Or. en

Alteração 1625
Sirpa Pietikäinen

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 deve apresentar medidas 
destinadas a contribuir de forma eficaz 
para as transições ecológica e digital ou 
para dar resposta aos desafios que delas 
resultam.

Or. en

Alteração 1626
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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 as 
transições ecológica, de prestação de 
cuidados e digital ou para dar resposta aos 
desafios que delas resultam.

Or. en
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Alteração 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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 
para criar sistemas que respeitem o clima e 
o ambiente e tornar os setores económicos 
ou sociais mais ecológicos, a fim de 
contribuir para o objetivo global de uma 
Europa com impacto neutro no clima até 
2050;

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transição ecológica mediante a 
criação de sistemas que respeitem o clima 
e o ambiente e para tornar os setores 
económicos ou sociais mais ecológicos, a 
fim de contribuir para a consecução das 
metas e dos objetivos climáticos e 
ambientais da União, conforme 
estabelecido no Regulamento (UE) ../.. 
[Lei Europeia do Clima] ou para as metas 
e os objetivos ambientais da União 
previstos no mais recente Programa de 
Ação em matéria de Ambiente;

Or. en

Alteração 1628
Sirpa Pietikäinen

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 
para criar sistemas que respeitem o clima e 
o ambiente e tornar os setores económicos 
ou sociais mais ecológicos, a fim de 
contribuir para o objetivo global de uma 
Europa com impacto neutro no clima até 
2050;

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para criar sistemas que respeitem o clima e 
o ambiente e tornar os setores económicos 
ou sociais mais ecológicos, a fim de 
contribuir para o objetivo global de uma 
Europa com impacto neutro no clima até 
2030 ou, o mais tardar, 2050, 
nomeadamente para os objetivos previstos 
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no Regulamento 2018/1999 (Lei Europeia 
do Clima);

Or. en

Alteração 1629
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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

Texto da Comissão Alteração

- ou

a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a transformação rumo a uma 
economia de prestação de cuidados;

Or. en

Alteração 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1631
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

ou e

Or. en

Alteração 1632
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

ou e

Or. en

Alteração 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

ou e

Or. en

Alteração 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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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

— as medidas incluídas no plano de 
recuperação e resiliência não prejudicam 
significativamente um ou mais dos 
objetivos ambientais referidos no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) 2020/852 
de acordo com o disposto no artigo 17.º do 
mesmo regulamento, bem como as 
atividades realizadas em conformidade 
com as salvaguardas mínimas previstas 
no artigo 18.º do mesmo regulamento;

Or. en

Alteração 1635
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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 
das transições ecológica, de prestação de 
cuidados e/ou digital

Or. en

Alteração 1636
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração
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A Comissão avalia se as medidas 
propostas pelo plano têm probabilidade de 
alcançar a meta prevista no artigo 4.º e se 
o plano é coerente com o artigo 3.º 
relativo ao âmbito de aplicação. Em caso 
negativo, a Comissão deve rejeitar o 
plano.

Or. en

Alteração 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto da Comissão Alteração

2.2 -A As medidas previstas no plano de 
recuperação e resiliência são suscetíveis 
de contribuir de forma eficaz para a 
concretização dos compromissos da União 
e dos seus Estados-Membros, 
nomeadamente o Acordo de Paris, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, a integração da 
perspetiva de género e o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais. 
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito 

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a concretização dos compromissos 
da União e dos seus Estados-Membros, 
nomeadamente cada um dos seguintes: 
- o Acordo de Paris; 

- os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas; 
- a integração da perspetiva de género; 

- o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 

Classificação 
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A – Suscetível de ter um impacto elevado 
na contribuição de forma eficaz para a 
concretização dos compromissos da União 
e dos seus Estados-Membros, 
nomeadamente cada um dos seguintes: o 
Acordo de Paris, os ODS das Nações 
Unidas, a integração da perspetiva de 
género e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais; 
B– Suscetível de ter um impacto médio na 
contribuição de forma eficaz para a 
concretização dos compromissos da União 
e dos seus Estados-Membros, 
nomeadamente cada um dos seguintes: o 
Acordo de Paris, os ODS das Nações 
Unidas, a integração da perspetiva de 
género e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais; 
C – Não é suscetível de ter um impacto 
significativo na contribuição de forma 
eficaz para a concretização dos 
compromissos da União e dos seus 
Estados-Membros, nomeadamente cada 
um dos seguintes: o Acordo de Paris, os 
ODS das Nações Unidas, a integração da 
perspetiva de género e o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais. No decurso do 
exercício de classificação, a Comissão 
deve basear-se o mais possível em quadros 
de indicadores assentes em múltiplos 
indicadores para o acompanhamento da 
vertente social e económica da resiliência 
e em quadros de indicadores para o 
acompanhamento da vertente ecológica e 
digital da resiliência, conforme anexado 
ao seu relatório de prospetiva estratégica 
2020 «Definir o rumo para uma Europa 
mais resiliente».

Or. en

Alteração 1638
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
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Proposta de regulamento
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 
promoção da igualdade de género e o 
princípio da integração da perspetiva de 
género, bem como para a eliminação da 
discriminação com base no género ou 
para dar resposta aos desafios que dela 
resultam.
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a promoção da igualdade de género 
e para o princípio da integração da 
perspetiva de género;
ou

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir de forma 
significativa para a eliminação da 
discriminação com base no género;
ou

- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para dar resposta aos desafios resultantes 
da desigualdade e/ou discriminação 
baseada no género
e

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

A – Em grande medida

B – Moderadamente

C – Em pequena medida

Or. en
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Alteração 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
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 abrir a 
transição digital ou para dar resposta aos 
desafios que dela resultam.
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito:

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

- 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.
Classificação

A – Em grande medida

B – Moderadamente

C – Em pequena medida

Or. en

Alteração 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3

Texto da Comissão Alteração

2.3 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa.

Suprimido

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

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de operar uma mudança 
estrutural na administração ou nas 
instituições relevantes;
ou

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de operar uma mudança 
estrutural nas políticas relevantes;
e

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

A – Em grande medida

B – Moderadamente

C – Em pequena medida

Or. en

Alteração 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.3 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de ter um impacto 
duradouro no Estado-Membro em causa.

2.3 O plano de recuperação e 
resiliência está associado a reformas 
efetuadas ou previstas no âmbito do 
Programa de Apoio às Reformas 
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Estruturais ou do instrumento de 
assistência técnica e é suscetível de ter um 
impacto duradouro no Estado-Membro em 
causa.

Or. en

Alteração 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Para a avaliação deste critério, a Comissão, 
tendo por base a experiência e os 
conhecimentos especializados adquiridos 
através do Programa de Apoio às 
Reformas Estruturais ou do instrumento 
de assistência técnica, tem em 
consideração os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
2

Texto da Comissão Alteração

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de operar uma mudança 
estrutural na administração ou nas 
instituições relevantes;

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de aumentar em termos 
estruturais a resiliência e a preparação 
para situações de crise na administração 
pública ou nas instituições públicas 
relevantes;

Or. en
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Alteração 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
2

Texto da Comissão Alteração

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de operar uma mudança 
estrutural nas políticas relevantes;

— a execução das medidas previstas é 
suscetível de aumentar em termos 
estruturais a resiliência económica, social 
e institucional, bem como a preparação 
para situações de crise do Estado-Membro 
em causa;

Or. en

Alteração 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3 -A Pelo menos 40 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a integração das 
ações climáticas e de proteção da 
biodiversidade e dos objetivos de 
sustentabilidade ambiental, com base na 
metodologia fornecida pela Comissão nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1. 
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos: 
Âmbito 

- Pelo menos 40 % do montante solicitado 
para o plano de recuperação e resiliência 
contribui para a integração das ações 
climáticas e de proteção da biodiversidade 
e dos objetivos de sustentabilidade 
ambiental, com base na metodologia 
fornecida pela Comissão nos termos do 
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artigo 14.º, n.º 1; 
E 

- A metodologia fornecida pela Comissão 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, foi 
corretamente aplicada. 
Classificação 

A – Pelo menos 40 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para a integração das ações 
climáticas e de proteção da biodiversidade 
e dos objetivos de sustentabilidade 
ambiental, e a metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
foi corretamente aplicada. 
B – Pelo menos 40 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para a integração das ações 
climáticas e de proteção da biodiversidade 
e dos objetivos de sustentabilidade 
ambiental, mas as expectativas em relação 
a uma ou várias medidas são altamente 
incertas e esta incerteza pode fazer com 
que o nível global alcançado de 
contribuição para a integração das ações 
climáticas e de proteção da biodiversidade 
e dos objetivos de sustentabilidade 
ambiental seja inferior a 40 % do 
montante solicitado, e a metodologia 
fornecida pela Comissão nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, foi corretamente 
aplicada. 
C – Menos de 40 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
a integração das ações climáticas e de 
proteção da biodiversidade e dos objetivos 
de sustentabilidade ambiental, ou a 
metodologia fornecida pela Comissão nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1, não foi 
corretamente aplicada. 

Or. en
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Alteração 1646
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3-A O plano de igualdade de género 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência responde de uma forma eficaz 
ao impacto que a crise tem na igualdade 
de género, em especial no domínio do 
emprego, da igualdade salarial e do 
acesso a financiamento, bem como inclui 
medidas destinadas a prevenir e a 
combater a violência de género e o 
assédio sexual. 
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos: 
Âmbito 

- a execução do plano de igualdade de 
género, elaborado em consulta com 
organizações da sociedade civil dedicadas 
às mulheres, incluído no plano de 
recuperação e resiliência é suscetível de 
contribuir significativamente para dar 
resposta ao impacto que a crise tem na 
igualdade de género; 
e 

- a execução do plano de igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência é suscetível de contribuir 
significativamente para a criação de 
emprego para mulheres; 
e 

- a execução do plano de igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência é suscetível de reduzir a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres; 
e 
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- a execução do plano de igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência é suscetível de contribuir 
significativamente para facilitar o acesso 
ao crédito a mulheres empresárias; 
e 

- a execução do plano de igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência é suscetível de contribuir 
significativamente para prevenir e 
combater a violência de género e o 
assédio sexual. 
Classificação 

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para responder de uma forma 
eficaz ao impacto que a crise tem na 
igualdade de género. 
B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para responder de uma forma 
parcial ao impacto que a crise tem na 
igualdade de género. 
C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para responder ao impacto 
que a crise tem na igualdade de género. 

Or. en

Alteração 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3-B Pelo menos 30 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a aplicação dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, com base na metodologia 
fornecida pela Comissão, e nenhuma das 
reformas e investimentos apoiados pelo 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
contraria a aplicação do Pilar Europeu 
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dos Direitos Sociais. 
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos: 
Âmbito 

— Pelo menos 30 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência contribui para a aplicação dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, com base na metodologia 
fornecida pela Comissão; 
E 

— A metodologia fornecida pela 
Comissão nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
foi corretamente aplicada; 
E 

— nenhuma das reformas e investimentos 
apoiados pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência contraria a 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais. 
Classificação 

A – Pelo menos 30 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para a aplicação dos 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, a metodologia fornecida pela 
Comissão foi corretamente aplicada e 
nenhuma das reformas e investimentos 
apoiados pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência contraria a 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais. 
B – Pelo menos 30 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
a aplicação dos princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, a 
metodologia fornecida pela Comissão foi 
corretamente aplicada e uma ou várias 
das reformas e investimentos apoiados 
pelo Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência são suscetíveis de apresentar 
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pequenas contradições com a aplicação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 
C – Menos de 30 % do montante 
solicitado para o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
a aplicação dos princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais ou a 
metodologia fornecida pela Comissão não 
foi corretamente aplicada ou uma ou 
várias das reformas e investimentos 
apoiados pelo Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência são suscetíveis 
de contrariar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. 

Or. en

Alteração 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

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 territorial;

Suprimido

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

— 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 
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tempo os impactos negativos dessas 
medidas sobre o clima e o ambiente,
e

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

— ao plano de recuperação e 
resiliência visa aumentar a capacidade 
das estruturas económicas e/ou sociais 
dos Estados-Membros para se adaptarem 
e resistirem a choques,
e

— o plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir para 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial.
Classificação

A – Elevado impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento e sobre a 
resiliência económica e social, bem como 
sobre a coesão
B – Moderado impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento e sobre a 
resiliência económica e social, bem como 
sobre a coesão
C – Reduzido impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento e sobre a 
resiliência económica e social, bem como 
sobre a coesão

Or. en

Alteração 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

2.4 O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir, de 
forma eficaz, para reforçar o potencial de 
crescimento sustentável, criar emprego de 
elevada qualidade e aumentar a resiliência 
económica, ambiental, social e 
institucional, bem como a preparação 
para situações de crise do Estado-Membro 
em causa, promovendo simultaneamente 
a execução de uma política equilibrada de 
igualdade dos géneros para atenuar o 
impacto económico e social da crise e 
contribuir para reforçar a coesão 
económica, social e territorial;

Or. en

Alteração 1650
Piernicola Pedicini

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 territorial;

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 nas regiões e territórios 
com maior taxa de desemprego nos 
Estados-Membros, e contribuir para 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial;

Or. en

Alteração 1651
Agnès Evren
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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 territorial;

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, a 
competitividade a longo prazo, e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 
da autonomia estratégica da União, da 
coesão económica, social e territorial;

Or. fr

Alteração 1652
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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 territorial;

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, a 
igualdade de género 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 territorial;

Or. en

Alteração 1653
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1
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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 ecológico da economia do 
Estado-Membro em causa, estimular a 
criação de emprego, assegurar a transição 
sustentável e atenuar os efeitos adversos da 
crise, evitando ao mesmo tempo os 
impactos negativos dessas medidas sobre o 
clima e o ambiente, em conformidade com 
o princípio de «não prejudicar 
significativamente»,

Or. en

Alteração 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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, 
estimular a criação de emprego de elevada 
qualidade e equilibrado entre os géneros e 
atenuar os efeitos adversos da crise, 
evitando ao mesmo tempo os impactos 
negativos dessas medidas sobre o clima e o 
ambiente,

Or. en
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Alteração 1655
Agnès Evren

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 da economia do 
Estado-Membro em causa, em especial a 
nível das PME, 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,

Or. fr

Alteração 1656
Sirpa Pietikäinen
em nome da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

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 da economia do Estado-
Membro em causa, estimular a criação de 
emprego e atenuar os efeitos adversos da 
crise, promovendo ao mesmo tempo a 
igualdade de género e a transição 
ecológica,

Or. en
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Alteração 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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 com 
quaisquer outros perigos ambientais,

Or. en

Alteração 1658
Sirpa Pietikäinen

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 e a 
degradação ambiental,

Or. en

Alteração 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração
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ou e

Or. en

Alteração 1660
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 4 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para reforçar a 
coesão económica, social e territorial.

— o plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir para reforçar a 
coesão económica, social e territorial, bem 
como a transição sustentável.

Or. en

Alteração 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

e 

- o plano facilita e promove a conceção e 
apresentação descentralizadas e 
ascendentes de projetos por parte de 
entidades territoriais, incluindo cidades e 
municípios, e em particular se o plano 
permite explicitamente que cidades e 
municípios proponham uma combinação 
de subvenções e empréstimos para 
colocarem as respetivas atividades 
existentes em consonância com os 
objetivos referidos no artigo 4.º do 
presente regulamento, 
e 
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- o plano de recuperação e resiliência 
inclui medidas suscetíveis de conduzir a 
melhorias em termos dos princípios do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
conforme medido pelo painel de 
indicadores sociais.

Or. en

Alteração 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A – Elevado impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento e sobre a 
resiliência económica e social, bem como 
sobre a coesão

A – Elevado impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento sustentável e 
sobre a resiliência económica, social e 
institucional, sobre a coesão e sobre a 
convergência e conduz a melhorias em 
termos dos princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais

Or. en

Alteração 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

B – Moderado impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento e sobre a 
resiliência económica e social, bem como 
sobre a coesão

B – Moderado impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento sustentável e 
sobre a resiliência económica, social e 
institucional, sobre a coesão e sobre a 
convergência e conduz a melhorias em 
termos dos princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais
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Or. en

Alteração 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – parágrafo 1 – subparágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

C – Reduzido impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento e sobre a 
resiliência económica e social, bem como 
sobre a coesão

C – Reduzido impacto esperado sobre o 
potencial de crescimento sustentável e 
sobre a resiliência económica, social e 
institucional, sobre a coesão e sobre a 
convergência e conduz a melhorias em 
termos dos princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais

Or. en

Alteração 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4 -A Cada medida do plano de 
recuperação e resiliência do Estado-
Membro é suscetível de não prejudicar 
algum dos objetivos ambientais elencados 
no Regulamento (UE) 2020/852, em 
conformidade com o artigo 17.º do mesmo 
regulamento. 
Âmbito 

— as orientações de avaliação em matéria 
de clima e biodiversidade foram 
corretamente executadas para cada 
medida do plano de recuperação e 
resiliência 
E 
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— nenhuma medida do plano de 
recuperação e resiliência do Estado-
Membro prejudica algum dos objetivos 
ambientais elencados no Regulamento 
(UE) 2020/852, em conformidade com o 
artigo 17.º do mesmo regulamento 
Classificação 

A – As orientações de avaliação em 
matéria de clima e biodiversidade foram 
corretamente executadas para cada 
medida do plano de recuperação e 
resiliência e nenhuma medida do plano de 
recuperação e resiliência do Estado-
Membro é suscetível de prejudicar 
significativamente algum dos objetivos 
ambientais elencados no Regulamento 
(UE) 2020/852, em conformidade com o 
artigo 17.º do mesmo regulamento. 
B – As orientações de avaliação em 
matéria de clima e biodiversidade foram 
corretamente executadas para cada 
medida do plano de recuperação e 
resiliência, mas uma ou várias medidas do 
plano de recuperação e resiliência do 
Estado-Membro são suscetíveis de 
prejudicar ligeiramente algum dos 
objetivos ambientais elencados no 
Regulamento (UE) 2020/852, em 
conformidade com o artigo 17.º do mesmo 
regulamento, e as medidas associadas nos 
planos de recuperação e resiliência são 
suscetíveis de atenuar significativamente 
os impactos. 
C – As orientações de avaliação em 
matéria de clima e biodiversidade não 
foram corretamente executadas para as 
medidas do plano de recuperação e 
resiliência ou as medidas do plano de 
recuperação e resiliência do Estado-
Membro são suscetíveis de prejudicar 
significativamente algum dos objetivos 
ambientais elencados no Regulamento 
(UE) 2020/852, em conformidade com o 
artigo 17.º do mesmo regulamento. 

Or. en
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Alteração 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4 -A O plano de igualdade de género 
incluído no plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de responder de 
uma forma eficaz ao impacto que a crise 
tem na igualdade de género, em especial 
no domínio do emprego, da igualdade 
salarial e do acesso a financiamento.
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito:

- a execução do plano de igualdade de 
género, elaborado em consulta com 
organizações da sociedade civil dedicadas 
às mulheres, incluído no plano de 
recuperação e resiliência é suscetível de 
contribuir significativamente para dar 
resposta ao impacto que a crise tem na 
igualdade de género; e e 
- a execução do plano de igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência é suscetível de contribuir 
significativamente para a criação de 
emprego para mulheres; e
- a execução do plano de igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência é suscetível de reduzir a 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres; e 
- a execução do plano de igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência é suscetível de contribuir 
significativamente para facilitar o acesso 
ao crédito a mulheres empresárias. 
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Classificação

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para responder de uma forma 
eficaz ao impacto que a crise tem na 
igualdade de género. 
B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui para responder de uma forma 
parcial ao impacto que a crise tem na 
igualdade de género. 
C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para responder ao impacto 
que a crise tem na igualdade de género.

Or. en

Alteração 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.4 -B O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de contribuir de 
forma eficaz para o reforço dos valores 
consagrados no artigo 2.º do TUE.
Âmbito

As medidas previstas no plano são 
suscetíveis de resolver de forma eficaz as 
insuficiências relacionadas com os 
valores consagrados no artigo 2.º do 
TUE;
e

as medidas do plano são suscetíveis de 
apoiar de forma eficaz e não 
discriminatória organizações da sociedade 
civil e organizações sem fins lucrativos, 
meios de comunicação social 
independentes e municípios, regiões e 
outras autoridades infranacionais no 
Estado-Membro.
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Classificação

A – O plano de recuperação e resiliência 
contribui de forma eficaz para o reforço 
dos valores consagrados no artigo 2.º do 
TUE
B – O plano de recuperação e resiliência 
contribui parcialmente de forma eficaz 
para o reforço dos valores consagrados no 
artigo 2.º do TUE
C – O plano de recuperação e resiliência 
não contribui de forma eficaz para o 
reforço dos valores consagrados no 
artigo 2.º do TUE

Or. en

Alteração 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.5

Texto da Comissão Alteração

2.5 A justificação apresentada pelo 
Estado-Membro relativamente ao 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência é 
razoável, plausível e proporcional ao 
impacto esperado na economia e no 
emprego;

Suprimido

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

— o Estado-Membro forneceu 
informações e elementos de prova 
suficientes para demonstrar que o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência é 
adequado («razoável»),
e

— o Estado-Membro forneceu 
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informações e elementos de prova 
suficientes para demonstrar que o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência está em 
conformidade com a natureza e o tipo de 
reformas e investimentos previstos 
(«plausível»),
e

— o Estado-Membro forneceu 
informações e elementos de prova 
suficientes para demonstrar que o 
montante dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência a 
financiar ao abrigo do instrumento não 
está coberto por financiamentos existentes 
ou previstos da União,
e

— o montante dos custos totais 
estimados do plano de recuperação e 
resiliência é proporcional ao impacto 
esperado das medidas previstas incluídas 
no plano sobre a economia do Estado-
Membro em causa.
Classificação

A – Em grande medida

B – Moderadamente

C – Em pequena medida

Or. en

Alteração 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.6

Texto da Comissão Alteração

2.6 O plano de recuperação e 
resiliência inclui medidas para a 
execução de reformas e de projetos de 
investimento público que representam 

Suprimido
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ações coerentes;
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito

— o plano de recuperação e 
resiliência inclui medidas que contribuem 
para o reforço mútuo dos seus efeitos.
Classificação

A – Em grande medida

B – Moderadamente

C – Em pequena medida

Or. en

Alteração 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-6 -A Compromissos de reforma que 
representam um pacote abrangente de 
reformas

Or. en

Alteração 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-6 -B Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:



AM\1213691PT.docx 93/129 PE657.422v01-00

PT

Âmbito

- a proposta de compromissos de reforma 
visa dar resposta a um conjunto de 
desafios interrelacionados para o Estado-
Membro (cobertura);
e

- a proposta de compromissos de reforma 
visa dar resposta a desafios cruciais para 
o funcionamento da economia do Estado-
Membro (pertinência);
Classificação

A – Cobertura e relevância elevadas: os 
compromissos de reforma visam dar 
resposta a vários desafios identificados 
nas recomendações específicas por país
B – Cobertura ou relevância moderada 
das reformas: os compromissos de 
reforma visam dar resposta a vários 
desafios identificados nos documentos 
relevantes do Semestre Europeu adotados 
oficialmente pela Comissão
C – Cobertura e relevância reduzidas: 
nenhum dos acima referidos

Or. en

Alteração 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7

Texto da Comissão Alteração

2.7 As disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são 
suscetíveis de garantir uma execução 
eficaz dos planos de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem 
como os indicadores conexos.

Suprimido

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

— no Estado-Membro, uma estrutura 
está incumbida: i) da execução do plano 
de recuperação e resiliência, ii) do 
acompanhamento do progresso das metas 
e dos objetivos intermédios, e iii) da 
prestação de informações,
e

— as metas e os objetivos intermédios 
são claros e realistas, e os indicadores 
propostos são pertinentes, aceitáveis e 
sólidos,
e

— as disposições gerais propostas 
pelos Estados-Membros no que se refere à 
organização (incluindo disposições para 
assegurar uma afetação suficiente de 
pessoal) da execução das reformas e dos 
investimentos são credíveis.
Classificação

A – Disposições adequadas para uma 
execução eficaz
B – Disposições mínimas para uma 
execução eficaz
C – Disposições insuficientes para uma 
execução eficaz

Or. en

Alteração 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.7 As disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são suscetíveis 
de garantir uma execução eficaz dos planos 

2.7 As disposições propostas pelos 
Estados-Membros em causa são suscetíveis 
de garantir uma execução e 



AM\1213691PT.docx 95/129 PE657.422v01-00

PT

de recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

acompanhamento eficazes dos planos de 
recuperação e resiliência, incluindo as 
metas e os objetivos intermédios propostos, 
bem como os indicadores conexos.

Or. en

Alteração 1674
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— no Estado-Membro, uma estrutura 
está incumbida: i) da execução do plano de 
recuperação e resiliência, ii) do 
acompanhamento do progresso das metas e 
dos objetivos intermédios, e iii) da 
prestação de informações,

— no Estado-Membro, uma estrutura 
está incumbida: i) da execução do plano de 
recuperação e resiliência, ii) do 
acompanhamento do progresso das metas e 
dos objetivos intermédios concretos e 
científicos, e iii) da prestação de 
informações de auditoria,

Or. en

Alteração 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7 – – parágrafo 1 – subparágrafo 1 – 
travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- e

- que esta estrutura garante um papel 
ativo para instituições orçamentais 
independentes, assegurando que estão 
devidamente dotadas de recursos 
humanos e financeiros;
e

- que esta estrutura, no que se refere a 
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projetos de investimento, inclui um painel 
independente de peritos suficientemente 
financiado, incumbido de avaliar a 
eficiência, eficácia, pertinência e 
adequação de cada projeto ao plano de 
recuperação e resiliência correspondente;

Or. en

Alteração 1676
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7 – parágrafo 1 – subparágrafo 2 – travessão 
1

Texto da Comissão Alteração

— as metas e os objetivos intermédios 
são claros e realistas, e os indicadores 
propostos são pertinentes, aceitáveis e 
sólidos,

— as metas e os objetivos intermédios 
são claros e adequados à ação necessária 
para uma transição sustentável, e os 
indicadores baseiam-se na contabilização 
do capital natural, na análise do ciclo de 
vida e no custo real da ausência de ação,

Or. en

Alteração 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.7 -A As consultas realizadas com vista à 
preparação do plano de recuperação e 
resiliência, bem como os diálogos 
previstos no âmbito da execução do plano 
de recuperação e resiliência, 
nomeadamente as metas e os objetivos 
intermédios, asseguram que é dada às 
autoridades locais, aos parceiros sociais, 
às organizações da sociedade civil e às 
outras partes interessadas pertinentes a 
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possibilidade real de participarem na 
preparação e na execução do plano de 
recuperação e resiliência; 
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos: 
Âmbito 

— as consultas realizadas com vista à 
preparação do plano de recuperação e 
resiliência, bem como os diálogos 
previstos no âmbito da execução do plano 
de recuperação e resiliência, 
nomeadamente as metas e os objetivos 
intermédios, são suscetíveis de assegurar 
que é dada às autoridades locais, aos 
parceiros sociais, às organizações da 
sociedade civil e às outras partes 
interessadas pertinentes a possibilidade 
real de participarem na preparação e na 
execução do plano de recuperação e 
resiliência; 
E 

— as consultas realizadas com vista à 
preparação do plano de recuperação e 
resiliência, bem como os diálogos 
previstos no âmbito da execução do plano 
de recuperação e resiliência, 
nomeadamente as metas e os objetivos 
intermédios, são suscetíveis de assegurar 
que é dada às autoridades locais, aos 
parceiros sociais, às organizações da 
sociedade civil e às outras partes 
interessadas pertinentes a possibilidade 
real de participarem na execução do 
plano de recuperação e resiliência. 
Classificação 

A – Em grande medida para a preparação 
e para a execução 
B – Moderadamente para a preparação e 
para a execução 
C – Em pequena medida para a 
preparação ou para a execução 

Or. en
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Alteração 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.7 -A O plano de recuperação e 
resiliência foi preparado com a devida 
participação das partes interessadas, 
nomeadamente os municípios, as 
autoridades locais e urbanas, os governos 
regionais, as ONG e OSC, bem como os 
sindicatos e os representantes do setor 
económico, em conformidade com o 
princípio da parceria.
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
- o Estado-Membro iniciou um diálogo 
com as partes interessadas no processo de 
preparação dos planos de recuperação e 
resiliência, criou canais organizados para 
recolher e analisar as opiniões das partes 
interessadas, foram realizados fóruns 
adequados com a participação das partes 
interessadas, a fim de trocar pontos de 
vista sobre os planos de recuperação e 
resiliência;
- o Estado-Membro analisou, avaliou e 
teve em consideração as propostas feitas 
pelas partes interessadas e as rejeições 
apresentadas
Âmbito

Classificação A – Em grande medida

B – Moderadamente

C – Em pequena medida

Or. en
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Alteração 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Quadro 1:
Critérios Âmbito Classificação

A – Em grande medida

B – Moderadamente

Eficácia O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de 
ter um impacto 
duradouro no Estado-
Membro em causa; C – Em pequena medida

O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de 
contribuir de forma 
eficaz para o âmbito e os 
objetivos estabelecidos 
nos artigos 3.º e 4.º;
A justificação 
apresentada pelo Estado-
Membro relativamente ao 
montante dos custos 
totais estimados do plano 
de recuperação e 
resiliência apresentado é 
razoável, plausível e 
proporcional ao impacto 
esperado na economia e 
no emprego;

A – Disposições 
adequadas para uma 
execução eficaz

B – Disposições mínimas 
para uma execução eficaz

As disposições propostas 
pelos Estados-Membros 
em causa são suscetíveis 
de garantir uma 
execução eficaz dos 
planos de recuperação e 
resiliência, incluindo o 
calendário, as metas e os 
objetivos intermédios 
propostos, bem como os 
indicadores conexos;

C – Disposições 
insuficientes para uma 
execução eficaz
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A – Em grande medida

B – Moderadamente

Eficiência A justificação 
apresentada pelo Estado-
Membro relativamente ao 
montante dos custos 
totais estimados do plano 
de recuperação e 
resiliência apresentado é 
razoável, plausível e 
proporcionada ao 
impacto esperado na 
economia e no emprego;

C – Em pequena medida

A – Em grande medida

B – Moderadamente

Pertinência O plano de recuperação e 
resiliência é suscetível de 
gerar valor acrescentado 
europeu; C – Em pequena medida

O plano de recuperação e 
resiliência é coerente com 
os desafios identificados 
nas últimas 
recomendações 
específicas por país 
apresentadas ao Estado-
Membro em causa ou 
noutros documentos 
pertinentes adotados 
oficialmente pela 
Comissão no âmbito do 
Semestre Europeu;
O plano de recuperação e 
resiliência é compatível 
com os seis pilares 
estabelecidos no 
artigo 3.º;
O plano é suscetível de 
contribuir de forma 
eficaz para a 
concretização dos 
compromissos da União e 
dos seus Estados-
Membros, nomeadamente 
o Acordo de Paris, os 
ODS das Nações Unidas, 
a integração da 
perspetiva de género e o 
Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;
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A – Em grande medida

B – Moderadamente

Coerência O plano de recuperação e 
resiliência inclui medidas 
para a execução de 
reformas e de projetos de 
investimento que 
representam ações 
coerentes;

C – Em pequena medida

Pelo menos 30 % do 
montante solicitado para 
o plano de recuperação e 
resiliência contribui para 
a integração das ações 
climáticas e de proteção 
da biodiversidade e dos 
objetivos de 
sustentabilidade 
ambiental, com base na 
metodologia fornecida 
pela Comissão nos termos 
do artigo 14.º, n.º 1;
As consultas realizadas 
com vista à preparação 
do plano de recuperação 
e resiliência, bem como 
os diálogos previstos no 
âmbito da execução do 
plano de recuperação e 
resiliência, 
nomeadamente as metas 
e os objetivos 
intermédios, asseguram 
que é dada às autoridades 
locais, aos parceiros 
sociais, às organizações 
da sociedade civil e às 
outras partes interessadas 
pertinentes a 
possibilidade real de 
participarem na 
preparação e na 
execução do plano de 
recuperação e resiliência;

Or. en
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Alteração 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na sequência do processo de avaliação, e 
tendo em conta as classificações:

Na sequência do processo de avaliação em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 3, e 
tendo em conta as classificações: 

Or. en

Alteração 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 1 – subparágrafo 1 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se a classificação final para os critérios 2.1 
a 2.7 incluir:

Se a classificação final para os critérios 
estabelecidos no quadro 1 incluir:

Or. en

Alteração 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

— uma classificação A nos critérios 
2.1 e 2.2,

Suprimido

Or. en
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Alteração 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto da Comissão Alteração

— uma classificação A nos critérios 
2.1 e 2.2,

— uma classificação A nos critérios 
2.1 (O plano de recuperação e resiliência 
é suscetível de contribuir de forma eficaz 
para os seis pilares identificados no 
artigo 3.º) e 2.2 (As medidas previstas no 
plano de recuperação e resiliência são 
suscetíveis de contribuir de forma eficaz 
para a concretização dos compromissos 
da União e dos seus Estados-Membros, 
nomeadamente o Acordo de Paris, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, a integração da 
perspetiva de género e o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais),

Or. en

Alteração 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

— uma classificação A nos critérios 
2.1 e 2.2,

— quatro classificações A nos critérios 
2.1, 2.2, 2.2-A, e 2.3,
e para os critérios 2.4, 2.4-A e 2.4-B:

- pelo menos uma classificação A e 
nenhuma C
e para os critérios 2.5, 2.6 e 2.7:

- mais classificações A do que B e 
nenhuma classificação C,

Or. en
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Alteração 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

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

Texto da Comissão Alteração

— uma classificação A nos critérios 
2.1 e 2.2,

— apenas classificações A,

ou

Or. en

Alteração 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

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

Texto da Comissão Alteração

e, quanto aos outros critérios: Suprimido
— apenas classificações A

Or. en

Alteração 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

e, quanto aos outros critérios: Suprimido
— apenas classificações A

Or. en
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Alteração 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

e, quanto aos outros critérios: Suprimido
— apenas classificações A

Or. en

Alteração 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

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

Texto da Comissão Alteração

- mais classificações A do que B e 
nenhuma classificação C,
ou

Or. en

Alteração 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 1 – subparágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

ou Suprimido
— mais classificações A do que B e 
nenhuma classificação C,



PE657.422v01-00 106/129 AM\1213691PT.docx

PT

Or. en

Alteração 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 1 – subparágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

ou Suprimido
— mais classificações A do que B e 
nenhuma classificação C,

Or. en

Alteração 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

— mais classificações A do que B e 
nenhuma classificação C,

Suprimido

Or. en

Alteração 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

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

Texto da Comissão Alteração

— mais classificações A do que B e 
nenhuma classificação C,

— mais classificações B do que A e 
nenhuma classificação C,

ou
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Or. en

Alteração 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

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

Texto da Comissão Alteração

- apenas classificações B.

Or. en

Alteração 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 2 – subparágrafo 1 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se a classificação final para os critérios 2.1 
a 2.7 incluir:

Se a classificação final para os critérios 
estabelecidos no quadro 1 incluir:

Or. en

Alteração 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

— nenhuma classificação A nos 
critérios 2.1 e 2.2,

Suprimido

Or. en
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Alteração 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

— nenhuma classificação A nos 
critérios 2.1 e 2.2,

— nenhuma classificação A nos 
critérios 2.1, 2.2, 2.2-A e 2.3,

Or. en

Alteração 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

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

Texto da Comissão Alteração

— nenhuma classificação A nos 
critérios 2.1 e 2.2,

— pelo menos uma classificação C,

Or. en

Alteração 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 2 – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

e, quanto aos outros critérios: Suprimido
— mais classificações B do que A

Or. en
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Alteração 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 2 – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

e, quanto aos outros critérios: Suprimido
— mais classificações B do que A

Or. en

Alteração 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

e, quanto aos outros critérios: e quanto aos critérios 2.4, 2.4-A e 2.4-B: 

- nenhuma classificação A ou pelo menos 
uma classificação C 
e

para os critérios 2.5, 2.6 e 2.7: 

- mais classificações B do que A.

Or. en

Alteração 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

— mais classificações B do que A Suprimido
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Or. en

Alteração 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

— mais classificações B do que A Suprimido

Or. en

Alteração 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 2 – subparágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

ou Suprimido
— pelo menos uma classificação C.

Or. en

Alteração 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 2 – subparágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

ou Suprimido
— pelo menos uma classificação C.

Or. en
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Alteração 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3 – subparágrafo 2 – subparágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

ou Suprimido
— pelo menos uma classificação C.

Or. en

Alteração 1707
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os indicadores são utilizados de acordo 
com os dados e informações disponíveis, 
incluindo dados quantitativos e/ou 
qualitativos.

Os indicadores baseiam-se em indicadores 
de sustentabilidade harmonizados e são 
utilizados de acordo com dados 
comparáveis, assentes na contabilização 
do capital natural, na análise do ciclo de 
vida e no custo real da ausência de ação, 
incluindo dados quantitativos e/ou 
qualitativos.

Or. en

Alteração 1708
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Número de planos de recuperação e 
resiliência aprovados no ato de execução 

(a) Número de planos de recuperação, 
resiliência e transição aprovados no ato de 
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da Comissão; execução da Comissão;

Or. en

Alteração 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Número de planos de recuperação e 
resiliência aprovados no ato de execução 
da Comissão;

(a) Número de planos de recuperação e 
resiliência aprovados;

Or. en

Alteração 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Número de planos de recuperação e 
resiliência aprovados no ato de execução 
da Comissão;

(a) Número de planos de recuperação e 
resiliência aprovados na decisão de 
execução da Comissão;

Or. en

Alteração 1711
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Evolução no sentido dos objetivos 
da taxonomia da UE, com base em 
indicadores de sustentabilidade concretos 
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e científicos, e verificação da adesão ao 
princípio de «não prejudicar 
significativamente» em todas as atividades 
financiadas pelo mecanismo.

Or. en

Alteração 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Nível de conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência;

Or. en

Alteração 1713
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Anexo III – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A avaliação ex post referida no artigo 25.º 
é igualmente efetuada pela Comissão com 
o objetivo de estabelecer a relação entre o 
apoio financeiro global (incluindo, se for 
caso disso, o apoio sob a forma de 
empréstimos) do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência e a execução 
das medidas pertinentes no Estado-
Membro em causa, com o objetivo de 
reforçar a recuperação, a resiliência, o 
crescimento sustentável, o emprego e a 
coesão.

A avaliação ex post referida no artigo 25.º 
é igualmente efetuada pela Comissão com 
o objetivo de estabelecer a relação entre o 
apoio financeiro global (incluindo, se for 
caso disso, o apoio sob a forma de 
empréstimos) do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência e a execução 
das medidas pertinentes no Estado-
Membro em causa, com o objetivo de 
reforçar a recuperação, a resiliência, o 
crescimento sustentável, o emprego e a 
coesão. Caso se verifique uma violação 
dos compromissos ou a ausência de 
evolução no sentido das reformas para a 
transição, os fundos devem ser 
recuperados junto do Estado-Membro em 
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causa.

Or. en

Alteração 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III-A

Orientações relativas às medidas de 
reforma e de investimento abrangidas 
pelos domínios de intervenção europeus 
referidos no artigo 3.º do presente 
regulamento.
Os planos de recuperação e resiliência 
dos Estados-Membros terão de responder 
de uma forma eficaz aos domínios de 
intervenção europeus prioritários 
identificados no artigo 3.º do presente 
regulamento, nomeadamente:
- transição ecológica, no contexto do 
Pacto Ecológico;
- transformação digital, no contexto da 
Agenda Digital;
- coesão económica, produtividade e 
competitividade, no contexto da estratégia 
industrial da UE e da estratégia específica 
para as PME;
- coesão social, no contexto do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais;
- resiliência institucional, a fim de 
aumentar a capacidade de reação em 
situações de crise;
- políticas destinadas à próxima geração, 
no contexto da Agenda de Competências 
para a Europa, da Garantia para a 
Juventude e da Garantia para a Infância.
Quando da preparação dos seus planos de 
recuperação e resiliência, os Estados-
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Membros podem utilizar o presente anexo 
como orientação para as reformas e 
investimentos abrangidos por cada um 
dos seis pilares referidos anteriormente. A 
lista que se segue é aberta e está sujeita a 
alargamento.
1. Transição ecológica

Tendo em conta os objetivos do Pacto 
Ecológico, nomeadamente a consecução 
dos objetivos da União em matéria de 
clima atualizados e o objetivo de 
neutralidade climática até 2050, o 
mecanismo apenas apoia planos que 
respeitem o princípio de «não prejudicar 
significativamente».
Para as regiões fortemente dependentes 
da extração e combustão de carvão, de 
lenhite, de xisto betuminoso ou de turfa, a 
Comissão pode aprovar planos de 
recuperação e resiliência que incluam 
investimentos em atividades relacionadas 
com gás natural, desde que tais atividades 
cumpram as seguintes condições 
cumulativas:
(a) serem utilizadas como tecnologia de 
transição que substitui o carvão, a lenhite, 
a turfa ou o xisto betuminoso;
(b) Encontrarem-se dentro dos limites da 
disponibilidade sustentável ou serem 
compatíveis com a utilização de 
hidrogénio, biogás e biometano;
(c) Contribuírem para os objetivos 
ambientais da União em matéria de 
atenuação das alterações climáticas e de 
adaptação às mesmas, acelerando a 
eliminação total do carvão, da lenhite, da 
turfa ou do xisto betuminoso;
(d) Conduzirem a reduções significativas 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e da poluição atmosférica e aumentarem 
a eficiência energética;
(e) Contribuírem para a luta contra a 
pobreza energética;
(f) Não prejudicarem o desenvolvimento 
de fontes de energia renováveis nos 
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territórios em causa, bem como serem 
compatíveis e estarem em sinergia com 
uma utilização subsequente de fontes de 
energia renováveis.
Exemplos de medidas que teriam impactos 
positivos no que se refere à consecução do 
objetivo de neutralidade carbónica:
- promoção de energia limpa, aumento da 
capacidade, promoção de um sistema 
energético inteligente;
- investimento em regiões fortemente 
dependentes da extração e combustão de 
carvão, de lenhite, de xisto betuminoso ou 
de turfa, a fim de assegurar uma 
transição justa rumo à neutralidade 
carbónica;
- promoção da eficiência energética 
através de projetos de renovação de 
edifícios centrados na poupança de 
energia e integração dos edifícios numa 
rede de energia conectada;
- combate à pobreza energética;

- desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e transfronteiriças;
- promoção de projetos de produção e 
armazenamento de energia renovável;
- promoção dos transportes com baixos 
níveis de emissões, especialmente o 
caminho de ferro, o metro e a bicicleta;
- reforço dos sumidouros de carbono;

- legislação coerente para promover a 
adoção de nova tecnologia;
- investimento em hidrogénio;

- interligações de infraestruturas 
energéticas;
- corredores de transporte transeuropeus;

- construção de instalações para a 
produção de painéis solares e de veículos 
elétricos.
Exemplos de medidas que promoveriam a 
transição para uma economia circular:
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- promoção de novos modelos de serviços 
e uma economia da partilha;
- reparação e retransformação de 
produtos;
- melhoria da gestão dos resíduos e 
promoção da economia circular;
- intensificação da reciclagem química;

- promoção da eficiência dos materiais;

- captura e utilização de dióxido de 
carbono (CUC).
Exemplos de medidas que teriam impactos 
positivos na biodiversidade:
- desenvolvimento de infraestruturas nas 
zonas de conservação da natureza, para 
apoiar o uso recreativo e o turismo;
- reabilitação e recuperação de 
«habitats», incluindo medidas de 
reabilitação da água;
- soluções assentes na natureza para a 
utilização dos recursos naturais e a gestão 
da água;
- proteção e promoção da biodiversidade e 
incentivo da agricultura, pescas e 
silvicultura sustentáveis;
- desenvolvimento sustentável das zonas 
rurais e transfronteiriças.
II. Transformação digital

Tendo em conta os objetivos da Agenda 
Digital, o mecanismo apoia planos que 
assumam a liderança na conclusão do 
mercado único digital.
Exemplos de medidas relacionadas com a 
conetividade e a infraestrutura de dados:
- cobertura 5G, incluindo a implantação 
em grande escala de corredores de 5G ao 
longo das vias de transporte;
- acesso ubíquo a conectividade 
ultrarrápida em zonas urbanas e rurais e 
a um preço comportável para todos os 
agregados familiares e empresas;
- redes de comunicação eletrónica de 



PE657.422v01-00 118/129 AM\1213691PT.docx

PT

débito muito elevado;
- ligação de todos os motores 
socioeconómicos a redes de gigabit.
Exemplos de medidas relacionadas com 
capacidades digitais e implantação de 
tecnologias facilitadoras essenciais:
- espaços de dados;

- supercomputadores;

- cibersegurança;

- inteligência artificial;

- infraestruturas de computação quântica;

- semicondutores, microprocessadores, 
tecnologias em nuvem de ponta, 
computação de alto desempenho;
- Internet das coisas (IdC);

- tecnologia das cadeias de blocos e 
tecnologia do livro-razão distribuído, 
nomeadamente em soluções de 
administração em linha;
- robótica e automatização dos processos 
robóticos, nomeadamente para o 
desenvolvimento de administrações 
públicas digitais;
- fotónica, biotecnologia industrial.

Exemplos de medidas para investimentos 
de âmbito digital em educação e I&D 
digital:
- I&D em TIC com financiamento público 
em todos os setores;
- desenvolvimento de capacidade digital 
para sistemas de ensino e formação 
resilientes e eficientes;
- reforço das competências digitais para a 
transformação digital e construção de um 
ecossistema de ensino digital europeu 
fiável de conteúdos, instrumentos, 
serviços e plataformas.
Exemplos de medidas relacionadas com a 
modernização e a melhoria da qualidade 
do sistema de administração pública e dos 
locais de trabalho através de ferramentas 



AM\1213691PT.docx 119/129 PE657.422v01-00

PT

digitais:
- modernização da administração pública 
com recurso a facilitadores digitais 
essenciais;
- mobilidade dos cidadãos e das empresas 
através de uma interoperabilidade 
transfronteiriça;
- aceleração dos processos administrativos 
e facilitação da interação digital entre 
administrações e cidadãos e empresas;
- acesso a trabalho digital e a 
equipamentos e soluções de teletrabalho.
Exemplos de medidas relacionadas com a 
digitalização das empresas:
- utilização de ferramentas digitais e de 
equipamentos tecnológicos em 
ecossistemas industriais, incluindo na 
agricultura e no turismo;
- execução da estratégia específica para 
as PME, nomeadamente através do 
desenvolvimento de redes de 
aglomerações industriais e de polos de 
inovação digital;
- criação, financiamento e manutenção de 
viveiros de empresas.
III. Coesão económica, produtividade 
e competitividade
Tendo em conta os objetivos da estratégia 
específica para as PME e da estratégia 
industrial da UE, o mecanismo apoia 
planos que assegurem a recuperação 
económica após a pandemia, contribuindo 
desta forma para a autonomia estratégica 
da União, preservando e reforçando os 
ecossistemas industriais e as suas cadeias 
de valor estratégicas.
Exemplos de medidas que criam, mantêm 
e reforçam atividades de importância 
estratégica para a União:
- infraestruturas físicas sustentáveis que 
assegurem uma melhor conectividade nos 
territórios nacionais, regionais e locais da 
União;
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- elementos de infraestrutura 
identificados como críticos nos domínios 
da saúde, energia, água, alimentos, setor 
agroalimentar e ambiente;
- consolidação da cadeia de valor 
industrial intraeuropeia através da 
reindustrialização, internacionalização, 
adaptação à transformação digital e 
diversificação.
Exemplos de medidas que melhoram a 
produtividade:
- investimento em investigação e inovação 
nos casos em que o investimento se 
reveste de importância estratégica para a 
economia da União;
- reindustrialização sustentável e 
inovadora de ecossistemas que dão um 
enorme contributo para a economia 
nacional e/ou da União;
- apoio ao setor do turismo e à indústria 
da hotelaria e restauração, incluindo 
turismo rural e agroturismo, com medidas 
destinadas a hotéis, restaurantes, 
operadores turísticos, agências de viagens 
e serviços ferroviários de longa distância, 
cruzeiros e companhias aéreas para 
recuperarem das perdas após a pandemia;
- projetos estratégicos em conteúdos e 
tecnologia audiovisuais e de comunicação 
social que reforcem a capacidade a longo 
prazo para produzir e distribuir conteúdos 
do setor e das indústrias culturais, 
criativas, audiovisuais e de comunicação 
social;
- programas de inovação e modernização 
industrial para organizações desportivas, 
financiamento de clubes e associações de 
desporto recreativo.
Exemplos de medidas que impulsionam a 
competitividade:
- acesso a financiamento para PME, 
empresas em fase de arranque, empresas 
jovens de acelerado crescimento e 
microempresas afetadas pela pandemia, 
em especial para empresas locais nos 
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setores da agricultura e do ecoturismo;
- criação de programas nacionais de 
desenvolvimento do empreendedorismo, 
em consonância com os princípios 
europeus;
- ações destinadas a atenuar o efeito da 
crise no processo de adoção da moeda 
única por Estados-Membros não 
pertencentes à área do euro.
IV. Coesão social

Tendo em conta os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, o 
mecanismo apoia planos que façam face 
às consequências sociais da pandemia e 
promovam uma União mais inclusiva e 
justa. As reformas e os investimentos que 
geram impacto social são especialmente 
incentivadas.
Exemplos de medidas que criam mercados 
de trabalho resilientes:
- criação de empregos de elevada 
qualidade que apoiem o equilíbrio entre a 
vida profissional e a pessoal e melhor 
distribuição das responsabilidades de 
prestação de cuidados;
- aumento da participação das mulheres 
no mercado de trabalho, incluindo através 
da garantia de igualdade de 
oportunidades e de progressão na 
carreira;
- disponibilização de licenças para 
assistência à família adequadas e regimes 
de trabalho flexíveis;
- resolução das disparidades salariais 
entre homens e mulheres;
- medidas destinadas a integrar os 
desempregados não qualificados e de 
longa duração no mercado de trabalho.
Exemplos de medidas que fazem face à 
desigualdade e promovem a inclusão 
social:
- reformas que melhoram a igualdade de 
acesso a educação, formação, cultura, 
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emprego, saúde e serviços sociais;
- integração de populações vulneráveis na 
sociedade, em especial de pessoas com 
deficiência e de minorias ciganas;
- reformas para o desenvolvimento, 
modernização e melhoria dos sistemas de 
segurança social e de proteção social;
- reformas e investimentos que dão 
resposta ao estado de sem-abrigo e 
oferecem soluções modernas, sustentáveis 
e economicamente acessíveis de habitação 
social.
Exemplos de medidas que desenvolvem o 
ecossistema do mercado social:
- investimentos em capital público, 
comercial e filantrópico;
- desenvolvimento de infraestruturas 
sociais, de diálogo social e de proteção 
social;
- promoção de novos modelos 
empresariais da economia social, 
incluindo o investimento com impacto 
social e a contratação com fins sociais.
V. Resiliência institucional

O mecanismo apoia planos que 
aumentam a resiliência e a capacidade 
institucional e administrativa de reação à 
crise dos Estados-Membros e respetivas 
autoridades regionais e locais, em relação 
a desafios enfrentados por instituições, 
órgãos de governação, administração 
pública e os setores económico e social.
Exemplos de medidas que intensificam a 
resposta de reação à crise dada pelas 
instituições:
- promoção de soluções de continuidade 
empresariais e de serviços para 
instituições e setores essenciais públicos e 
privados;
- reformas dos sistemas de saúde pública e 
de prestação de serviços de saúde;
- investimentos em infraestruturas de 
saúde pública;
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- melhoria da capacidade dos sistemas de 
saúde para manter condições de trabalho 
seguras e sustentáveis para os 
profissionais da saúde, mesmo em 
condições difíceis;
- melhoria das condições de trabalho no 
setor da prestação de cuidados, tais como 
acolhimento de crianças e assistência aos 
idosos;
- desenvolvimento de serviços de 
assistência e de cuidados domiciliários de 
qualidade e economicamente acessíveis;
- reformas e investimentos para 
instituições de acolhimento e centros de 
prestação de cuidados, equipamento e 
serviços médicos mais seguros, de melhor 
qualidade e mais acessíveis;
- melhoria da capacidade das instituições 
públicas para garantir os direitos dos 
trabalhadores móveis e transfronteiriços.
Exemplos de medidas destinadas a 
minimizar os encargos administrativos:
- estabilidade dos sistemas financeiros;

- reformas e investimentos para um 
sistema judicial independente, mais bem 
equipado com soluções digitais;
- transposição, aplicação e 
acompanhamento da Diretiva 
Branqueamento de Capitais.
VI. Próxima geração

Tendo em conta os objetivos da Agenda de 
Competências para a Europa, da 
Garantia para a Juventude e da Garantia 
para a Infância, o mecanismo apoia 
projetos que fazem face aos desafios 
demográficos e que impedem que os 
jovens de hoje se tornem uma «geração 
confinada». Neste sentido, o mecanismo 
financia planos que enfrentam o risco de 
danos duradouros após a pandemia nas 
perspetivas do mercado de trabalho para 
os jovens e no seu bem-estar em geral.
Exemplos de medidas que promovem o 



PE657.422v01-00 124/129 AM\1213691PT.docx

PT

ensino e as competências:
- criação de estratégias e ações nacionais 
e regionais de qualificação, melhoria de 
competências e requalificação;
- reformas no ensino e formação 
profissionais;
- programas de aprendizagem ao longo da 
vida;
- programas de aquisição de competências 
empresariais e transversais;
- prossecução de melhores percursos de 
carreira e de melhores condições de 
trabalho para todos os trabalhadores;
- desenvolvimento de infraestruturas 
físicas e digitais no domínio da educação;
- programas de competências digitais.

Exemplos de medidas destinadas a 
crianças e jovens:
- projetos de previsão da evolução do 
mercado de trabalho;
- igualdade de oportunidades e de acesso 
das crianças e dos jovens a educação, 
saúde, nutrição, emprego e habitação;
- redução da pobreza.

Exemplos de medidas que reduzem o 
fosso intergeracional:
- investimentos na «economia grisalha»;

- reformas das pensões, com ênfase na 
sustentabilidade dos sistemas de pensões 
para trabalhadores por conta de outrem e 
para trabalhadores por conta própria;
- igualdade de oportunidades para 
mulheres e homens adquirirem direitos de 
pensão.

Or. en

Alteração 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO III-A

Lista positiva de medidas de reforma e de 
investimento que, entre outras, se inserem 
nos domínios de intervenção europeus 
prioritários
As medidas de reforma e de investimento 
no âmbito do domínios de intervenção 
europeus prioritários podem incluir, mas 
não exclusivamente:
1. Reformas e investimentos públicos 
que apoiam a transformação ecológica e 
reforçam a resiliência ambiental, 
incluindo:
- Investimentos em infraestruturas de 
transportes que promovem meios de 
transporte de emissões baixas ou zero, 
incluindo ligações marítimas para ilhas e 
regiões ultraperiféricas; 
- Investimentos na geração de energia, 
armazenamento de energia e 
infraestruturas de distribuição com 
emissões zero; investimentos e incentivos 
ao desenvolvimento de tecnologias de 
substituição de fatores de produção de 
origem fóssil em setores com utilização 
intensiva de carbono, tais como a 
agricultura, a indústria química ou o 
transporte marítimo; reformas e 
investimentos que melhorem a gestão dos 
resíduos e promovam uma economia 
circular; 
- Proteção e promoção da biodiversidade e 
incentivo da agricultura, pescas e 
silvicultura sustentáveis; prevenção e 
limpeza da poluição dos solos e das águas 
subterrâneas, obtenção de um bom estado 
químico e ecológico das águas 
subterrâneas e superficiais, bem como dos 
solos; e 
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- Melhoria da proteção contra danos 
provocados por cheias, secas e outras 
catástrofes naturais;
2. Reformas e investimentos que 
promovem a transformação digital da 
economia, da sociedade e da 
administração:
- Promoção de soluções de administração 
em linha e digitalização de todos os 
processos administrativos, quando 
possível;
- Investimento na capacidade dos 
membros da administração pública para 
trabalhar remotamente e ter acesso aos 
documentos necessários para manter o 
funcionamento da administração pública 
durante situações de emergência; 
- Digitalização do sistema judicial, 
incluindo a capacidade de realizar 
audiências e sessões de tribunal em linha;
- Reformas e investimentos de 
modernização das capacidades de 
armazenamento e de intercâmbio de 
dados dos serviços públicos e 
administrações públicas, agências, 
empresas públicas e outros intervenientes 
conexos, tendo em vista a segurança e a 
proteção dos dados, uma infraestrutura 
aberta e interoperacional, a utilização 
eficiente de energia e a transparência em 
relação à disponibilidade de dados;
- Apoio ao ensino e formação com ênfase 
digital, incluindo a educação de adultos, 
para melhorar a consciencialização e a 
compreensão das tecnologias digitais; 
- Reformas e investimento público em 
apoio jurídico e administrativo para 
navegar nos regimes regulamentares 
nacionais e da UE destinados às PME, a 
investigadores e a organizações sem fins 
lucrativos;
3. Reformas e investimentos públicos 
que reforçam a resiliência económica, 
social e institucional, bem como a 
preparação para situações de crise, 
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incluindo:
(a) Resiliência económica e empresarial:

- soluções de continuidade empresariais e 
de serviços para instituições públicas e 
privadas que são essenciais para as 
funções políticas, económicas, sociais, 
administrativas, de segurança pública, de 
proteção, de saúde, de prestação de 
cuidados, de transporte, de contratação 
pública e de educação nas sociedades;
- reformas e sistemas regulamentares que 
incentivam as empresas e os agentes da 
sociedade civil a modernizar sistemas de 
continuidade em situação de crise e a 
investir em protocolos de segurança no 
local de trabalho em situação de crise 
para minimizar as perturbações das 
operações;
- incentivos à adaptação de processos 
industriais e à diversificação das cadeias 
de abastecimento, incluindo investimentos 
em sistemas de transporte flexíveis, 
acompanhamento do tráfego e 
procedimentos de emergência em caso de 
estrangulamento da cadeia de 
abastecimento;
- sistemas de continuidade e protocolos 
em situação de crise para prestadores de 
serviços de transporte públicos e privados;
- capacidade dos sistemas financeiros 
nacionais e supranacionais para 
disponibilizarem liquidez e assegurarem a 
continuidade de facilidades de pagamento 
seguras;
(b) Resiliência social:

- reformas e investimentos destinados a 
reforçar a capacidade dos governos 
nacionais, regionais e locais para apoiar 
cidadãos afetados em situações de 
impactos repentinos e graves nos seus 
meios de subsistência, incluindo 
programas e recursos administrativos que 
facilitam a entrega rápida de apoio, 
financeiro ou outro, aos cidadãos 
afetados que enfrentam consequências 
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graves para a sua situação financeira, 
segurança e saúde física e mental, 
incluindo medidas que assegurem a 
igualdade de género, apoio adequado às 
crianças e proteção das pessoas em 
situações vulneráveis, como pessoas com 
deficiência, reclusos, minorias, refugiados 
e requerentes de asilo;
- medidas que melhoram a capacidade dos 
sistemas de proteção social e de outros 
sistemas de apoio ao rendimento, a fim de 
promover a inclusão social e salvaguardar 
a resiliência das pessoas mesmo em 
condições de tensão ou de perturbações 
socioeconómicas;
- capacidades e recursos administrativos, 
incluindo ferramentas digitais, para 
coordenar com eficiência a entrega de 
ajuda financeira ou de liquidez aos 
cidadãos afetados, minimizando 
simultaneamente a ocorrência de fraude e 
de outras utilizações abusivas;
- capacidade dos sistemas de saúde para 
manter condições de trabalho seguras e 
sustentáveis para os profissionais da 
saúde, mesmo em condições difíceis, e 
melhoria das condições de trabalho no 
setor da prestação de cuidados, tais como 
acolhimento de crianças e assistência aos 
idosos;
- capacidade e eficácia das instituições de 
saúde pública para aceder e acompanhar 
a totalidade da geografia e da população, 
bem como para identificar, investigar e 
gerir ocorrências inesperadas de riscos 
para a saúde pública, conter a sua 
disseminação e prestar cuidados a todos 
os habitantes de um Estado-Membro 
específico, independentemente dos 
rendimentos ou estatuto de residência;
(c) Resiliência institucional e 
administrativa e preparação para 
situações de crise:
- reformas e investimentos em deteção 
precoce e em respostas coordenadas a 
riscos em grande escala para a saúde 
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pública, tais como epidemias e pandemias, 
catástrofes naturais, ondas de calor, 
secas, incêndios florestais e acidentes 
químicos, nucleares ou industriais;
- reformas e investimentos na qualidade e 
cobertura das infraestruturas para 
responder a riscos para a saúde pública, 
incluindo sistemas de coordenação do 
transporte e distribuição do pessoal, 
doentes, equipamento médico e 
equipamento de proteção, bem como das 
infraestruturas de comunicações;
- reformas e investimentos na fiabilidade 
do fornecimento de medicamentos 
importantes e de equipamento médico, 
mesmo quando a procura é 
excecionalmente elevada;
- reformas e investimentos na capacidade 
dos sistemas de saúde nacionais para 
coordenar a atividade com outras 
agências nacionais, europeias e 
internacionais;
- reformas e investimentos na preparação 
de infraestruturas críticas para situações 
de crise, tais como abastecimento de água 
e de energia, sistemas de saneamento e 
manutenção das normas sanitárias;
- reformas e investimentos na preparação 
para situações de crise e na coordenação 
de agências de proteção civil nacionais e 
regionais, incluindo corporações de 
bombeiros e serviços de apoio técnico;
- melhoria da capacidade das 
administrações públicas para identificar, 
contactar e mobilizar o pessoal essencial 
para manter o funcionamento das 
instituições democráticas, de 
infraestruturas públicas, de segurança e 
de administração fundamentais.
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