
AD\1211191PT.docx PE655.871v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

2020/0104(COD)

14.9.2020

POSIÇÃO SOB A FORMA DE 
ALTERAÇÕES
da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

dirigida à Comissão dos Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
cria um Mecanismo de Recuperação e Resiliência
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Pela Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros: Sirpa 
Pietikäinen (Relatora)



PE655.871v01-00 2/29 AD\1211191PT.docx

PT

PA_LegPosition



AD\1211191PT.docx 3/29 PE655.871v01-00

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão dos 
Orçamentos e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, competentes quanto à 
matéria de fundo, as seguintes alterações:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 2.º e o artigo 8.º do 
Tratado estabelecem que, na realização de 
todas as suas ações, a União terá por 
objetivo eliminar as desigualdades e 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres. A integração da perspetiva de 
género, incluindo a orçamentação 
sensível ao género, deve, por conseguinte, 
ser aplicada em todas as políticas e 
regulamentos da UE.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A nível da União, o Semestre 
Europeu para a coordenação das políticas 
económicas («Semestre Europeu»), 
incluindo os princípios do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, é o quadro para identificar as 
prioridades nacionais de reforma e 
acompanhar a sua execução. Os Estados-
Membros desenvolvem as suas próprias 
estratégias nacionais de investimento 
plurianuais para apoiar essas reformas. 
Estas estratégias devem ser apresentadas 
juntamente com os programa nacionais de 
reformas anuais, como forma de delinear e 
coordenar projetos de investimento 
prioritários a apoiar pelo financiamento 
nacional e/ou da União.
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Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. Os desafios 
ligados ao contexto demográfico foram 
acentuados pela COVID-19. A atual 
pandemia de COVID-19, bem como a crise 
económica e financeira, demonstraram que 
o desenvolvimento de economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente aos 
choques e a recuperar mais rapidamente. 
As consequências a médio e longo prazo da 
crise da COVID-19 dependerão do ritmo 
da recuperação das economias dos Estados-
Membros, que, por seu lado, depende da 
margem de manobra orçamental de que 
dispõem os Estados-Membros para tomar 
medidas destinadas a atenuar o impacto 
económico e social da crise, bem como da 
resiliência das respetivas economias. As 
reformas e os investimentos destinados a 
corrigir as fragilidades estruturais das 
economias e a reforçar a sua resiliência 
serão, por conseguinte, essenciais para 
relançar as economias numa trajetória de 
recuperação sustentável e evitar o 
agravamento das divergências na União.

(4) O surto da pandemia de COVID-19 
no início de 2020 alterou as perspetivas 
económicas para os próximos anos na 
União e em todo o mundo, apelando a uma 
resposta urgente e coordenada por parte da 
União, a fim de fazer face às enormes 
consequências económicas e sociais para 
todos os Estados-Membros. A crise da 
COVID-19 afeta de forma 
desproporcionada as mulheres e as 
raparigas devido às desigualdades 
existentes que se traduzem, 
nomeadamente, num maior risco de 
violência baseada no género durante o 
confinamento e numa taxa mais elevada 
de abandono do mercado de trabalho, 
associados a um aumento das tarefas de 
prestação de cuidados, a uma 
percentagem mais elevada de mulheres 
empregadas nos setores afetados pelo 
confinamento, na economia informal e 
em setores com condições mais precárias. 
A atual pandemia de COVID-19, bem 
como a crise económica e financeira, 
demonstraram que o desenvolvimento de 
um sistema de proteção social baseado em 
serviços públicos e em economias e 
sistemas financeiros sãos e resilientes, 
assentes em estruturas económicas e 
sociais sólidas, ajuda os Estados-Membros 
a responder de forma mais eficiente e 
inclusiva aos choques e a recuperar mais 
rapidamente. As consequências a médio e 
longo prazo da crise da COVID-19 
dependerão do ritmo da recuperação das 
economias dos Estados-Membros, que, por 
seu lado, depende da margem de manobra 
orçamental de que dispõem os Estados-
Membros para tomar medidas destinadas a 
atenuar o impacto económico e social da 
crise, bem como da resiliência das 
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respetivas economias. As reformas e os 
investimentos destinados a corrigir as 
desigualdades e as fragilidades estruturais 
das economias e a reforçar a sua resiliência 
e inclusividade serão, por conseguinte, 
essenciais para relançar as economias 
numa trajetória de recuperação sustentável 
e evitar o agravamento das divergências 
sociais na União, assim como para 
acelerar o progresso de forma a alcançar 
a igualdade género.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O surto da pandemia de COVID-
19 demonstrou também exercer um 
importante impacto em termos de género 
nas sociedades, refletindo várias 
desigualdades entre mulheres e homens. 
Sabendo que, na UE, a maioria dos 
prestadores de cuidados e de outros 
serviços essenciais são mulheres, tornou-
se evidente não só o encargo 
desproporcionado que a crise representou 
para as mulheres, mas também o grau de 
segregação horizontal e vertical no 
mercado de trabalho, agravado pela falta 
de serviços e infraestruturas de 
acolhimento de crianças e idosos. Além 
disso, o aumento da violência baseada no 
género durante o confinamento em toda a 
UE revelou uma preocupante falta de 
proteção e de medidas de apoio às 
mulheres vítimas ou em risco de violência 
doméstica. Este instrumento deve ajudar 
os Estados-Membros a apoiar e 
desenvolver iniciativas que visem o acesso 
das mulheres ao empreendedorismo, ao 
microfinanciamento e às CTEM, 
promovendo também oportunidades de 
emprego (especialmente nos setores 
prioritários da economia digital e da 
economia verde) e assegurando iniciativas 
de emprego sem discriminação. Deve ser 
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dada especial atenção ao combate à 
segregação do mercado de trabalho, com 
medidas destinadas a reduzir as 
disparidades entre homens e mulheres no 
respeitante ao emprego, aos salários e às 
pensões. Os Estados-Membros devem 
também aproveitar o programa para criar 
e reforçar iniciativas destinadas a 
promover e melhorar a conciliação entre 
a vida profissional e a vida familiar, com 
especial destaque para as infraestruturas 
e os serviços de prestação de cuidados. As 
infraestruturas e os serviços, como os 
abrigos e o apoio às vítimas de violência, 
também serão importantes na via da 
recuperação da crise.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) São, por conseguinte, fundamentais 
para colocar a recuperação numa trajetória 
sustentável e apoiar o processo de 
convergência económica e social 
ascendente. Esta necessidade é ainda mais 
premente no rescaldo da crise pandémica, a 
fim de preparar o caminho para uma 
recuperação rápida. As reformas devem ser 
implementadas prestando especial 
atenção às populações vulneráveis e 
respeitando a igualdade de género. Esta 
necessidade é ainda mais premente no 
rescaldo da crise pandémica, a fim de 
preparar o caminho para uma recuperação 
rápida.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As mulheres têm estado na linha 
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da frente da crise da COVID-19, pois 
constituem a maioria dos trabalhadores 
do setor da saúde em toda a UE. 
Assegurar o equilíbrio entre a prestação 
de cuidados não remunerada e as suas 
responsabilidades no emprego tornou-se 
cada vez mais difícil para as famílias 
monoparentais, situação em que se 
encontram 85 % das mulheres.  O 
investimento em infraestruturas de 
cuidados robustas é também essencial 
para garantir a igualdade de género, a 
emancipação económica das mulheres, a 
construção de sociedades resilientes, o 
combate às condições precárias num setor 
dominado por mulheres, o reforço da 
criação de emprego, a prevenção da 
pobreza e da exclusão social e um efeito 
positivo no PIB, uma vez que permite que 
mais mulheres participem no trabalho 
remunerado.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) As experiências anteriores 
demonstraram que o investimento é 
frequentemente reduzido de forma drástica 
durante as crises, nomeadamente o 
investimento nos serviços públicos que 
sofreram consequências negativas 
duradouras para os direitos das mulheres, 
a sua emancipação económica e a sua 
saúde, designadamente a saúde e os 
direitos sexuais e reprodutivos. Por 
conseguinte, é essencial apoiar o 
investimento nesta situação específica, a 
fim de acelerar a recuperação e reforçar o 
potencial de crescimento sustentável a 
longo prazo, assim como a proteção da 
economia da prestação de cuidados como 
parte essencial do modelo económico. O 
investimento na transição ao nível da 
prestação de cuidados e em tecnologias, 
capacidades e processos ecológicos e 
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abastecimento. digitais destinados a apoiar a transição para 
as energias limpas, a promoção da 
eficiência energética na habitação e outros 
setores-chave da economia são importantes 
para alcançar um crescimento inclusivo e 
sustentável, assim como para contribuir 
para a criação de emprego. Contribuirá 
igualmente para tornar a União mais 
resiliente e menos dependente, através da 
diversificação das principais cadeias de 
abastecimento.  Além disso, é uma 
oportunidade crucial para facilitar a 
transição para uma economia de cuidados 
resiliente e alcançar uma sociedade 
equilibrada em termos de género.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

(11) Refletindo o Pacto Ecológico 
Europeu enquanto estratégia de 
crescimento sustentável da Europa e a 
tradução dos compromissos da União em 
aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para integrar as 
ações climáticas e a sustentabilidade 
ambiental, bem como para atingir uma 
meta global de que 25 % das despesas do 
orçamento da UE contribuam para apoiar 
os objetivos climáticos e outros objetivos 
ambientais em conformidade com a 
taxonomia da UE e o princípio de «não 
prejudicar significativamente». Embora 
as alterações climáticas e a degradação 
ambiental afetem de forma 
desproporcionada as mulheres, estas estão 
sub-representadas no processo de tomada 
de decisões relativas às políticas de 
atenuação das alterações climáticas. É 
necessário assegurar que as mulheres e 
outros grupos vulneráveis sejam incluídos 
em todos os processos de tomada de 
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decisão a nível nacional e da UE.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Refletindo a Estratégia Europeia 
para a Igualdade de Género 2020-2025 e 
transpondo os compromissos da União no 
sentido da implementação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, em particular o objetivo 
5, o Mecanismo criado pelo presente 
regulamento contribuirá para a promoção 
da igualdade de género, o princípio da 
integração da perspetiva de género e a 
eliminação da discriminação e das 
desigualdades em razão do género.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

(12) A fim de atingir estes objetivos 
gerais, serão identificadas ações relevantes 
durante a elaboração e a execução do 
mecanismo e reavaliadas no contexto das 
avaliações e processos de revisão 
pertinentes. Além disso, deve ser prestada 
a devida atenção ao impacto dos planos 
nacionais apresentados ao abrigo do 
presente regulamento na promoção não só 
da transição ecológica e ao nível da 
prestação de cuidados, como também da 
transformação digital. Ambas 
desempenharão um papel prioritário no 
relançamento e na modernização da nossa 
economia.
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Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

de transição justa, com os planos de 
igualdade de género e com os acordos de 
parceria e programas operacionais 
adotados ao abrigo dos fundos da União. A 
fim de promover ações que se enquadrem 
nas prioridades da Estratégia Europeia 
para a Igualdade de Género, no Pacto 
Ecológico Europeu e na Agenda Digital, o 
plano deve também definir medidas 
pertinentes para a promoção da igualdade 
de género e para as transições ecológica e 
digital, nomeadamente abordar o fosso 
digital entre homens e mulheres. As 
medidas devem permitir alcançar 
rapidamente as metas, os objetivos e os 
contributos estabelecidos nos planos 
nacionais em matéria de energia e clima e 
respetivas atualizações. Todas as atividades 
apoiadas devem ser prosseguidas no pleno 
respeito das prioridades da União em 
matéria de igualdade, clima e ambiente. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego e a resiliência económica e social;  
deve também incluir medidas que sejam 
pertinentes para as transições ecológica e 
digital;  deve ainda incluir uma explicação 
da coerência do plano de recuperação e de 
resiliência proposto com os desafios e 
prioridades específicos por país 

(21) A fim de assegurar a apropriação 
nacional e a ênfase nas reformas e 
investimentos pertinentes, os Estados-
Membros que desejem receber apoio 
devem apresentar à Comissão um plano de 
recuperação e resiliência devidamente 
fundamentado e justificado. O plano de 
recuperação e resiliência deve estabelecer o 
conjunto pormenorizado de medidas para a 
sua execução, incluindo metas e objetivos 
intermédios, e o impacto esperado do plano 
de recuperação e resiliência sobre o 
potencial de crescimento, a criação de 
emprego sensível às questões de género, a 
resiliência económica e social e a 
igualdade de género; deve também incluir 
medidas que sejam pertinentes para as 
transições ecológica e digital, assim como 
para a transição para uma economia de 
cuidados resiliente e a promoção da 
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pertinentes, identificados no contexto do 
Semestre Europeu. Deve ser procurada e 
concretizada uma cooperação estreita entre 
a Comissão e os Estados-Membros durante 
todo o processo.

igualdade de género; deve ainda incluir 
uma explicação da coerência do plano de 
recuperação e de resiliência proposto com 
os desafios e prioridades específicos por 
país pertinentes, identificados no contexto 
do Semestre Europeu. Deve ser procurada 
e concretizada uma cooperação estreita 
entre a Comissão e os Estados-Membros 
durante todo o processo.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo Estado-
Membro em causa, e avaliará se o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro é suscetível de contribuir 
para enfrentar de forma eficaz os desafios 
identificados na recomendação específica 
por país pertinente dirigida ao Estado-
Membro em causa ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu; 
se o plano contém medidas que contribuem 
de forma eficaz para as transições 
ecológica e digital e para responder aos 
desafios que delas resultam;  se o plano é 
suscetível de ter um impacto duradouro no 
Estado-Membro em causa; se o plano é 
suscetível de contribuir para reforçar, de 
forma eficaz, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego e a resiliência 
económica e social do Estado-Membro, 
atenuar o impacto económico e social da 
crise e contribuir para o reforço da coesão 
económica, social e territorial; se a 
justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 

(22) A Comissão deve avaliar o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelos 
Estados-Membros e atuar em estreita 
cooperação com o Estado-Membro em 
causa e com a participação dos parceiros 
sociais e das organizações da sociedade 
civil. A Comissão respeitará plenamente a 
apropriação nacional do processo, tendo, 
por conseguinte, em conta a justificação e 
os elementos fornecidos pelo Estado-
Membro em causa, e avaliará se o plano de 
recuperação e resiliência proposto pelo 
Estado-Membro é suscetível de contribuir 
para enfrentar de forma eficaz os desafios 
identificados na recomendação específica 
por país pertinente dirigida ao Estado-
Membro em causa ou noutros documentos 
pertinentes adotados oficialmente pela 
Comissão no âmbito do Semestre Europeu; 
se o plano contém medidas que contribuem 
de forma eficaz para as transições 
ecológica, digital e ao nível da prestação 
de cuidados, e para responder aos desafios 
que delas resultam; se o plano contém 
medidas que contribuam de forma eficaz 
para a promoção da igualdade de género 
e do princípio da integração da perspetiva 
de género, assim como para a eliminação 
da discriminação baseada no género ou 
para responder aos desafios que dela 
resultam; se o plano é suscetível de ter um 
impacto duradouro no Estado-Membro em 
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plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego; se o plano de 
recuperação e resiliência proposto contém 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público que 
representem ações coerentes; e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

causa; se o plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência aborda eficazmente o 
impacto da crise na igualdade de género, 
em especial no domínio do emprego e do 
acesso ao financiamento, bem como se 
inclui medidas para prevenir e combater a 
violência baseada no género; se o plano é 
suscetível de contribuir para reforçar, de 
forma eficaz, o potencial de crescimento, a 
criação de emprego sensível às questões de 
género, a igualdade de género e a 
resiliência económica e social do Estado-
Membro, atenuar o impacto económico e 
social da crise e contribuir para o reforço 
da coesão económica, social e territorial; se 
a justificação apresentada pelo Estado-
Membro dos custos totais estimados do 
plano de recuperação e resiliência 
apresentado é razoável, plausível e 
proporcional ao impacto esperado na 
economia e no emprego; se o plano de 
recuperação e resiliência proposto contém 
medidas para a execução de reformas e de 
projetos de investimento público que 
representem ações coerentes; e se as 
disposições propostas pelo Estado-Membro 
em causa são suscetíveis de garantir uma 
aplicação eficaz do plano de recuperação e 
resiliência, incluindo as metas e os 
objetivos intermédios propostos, bem como 
os indicadores conexos.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
sobre os progressos realizados na 
concretização do plano de recuperação e 
resiliência. Esses relatórios elaborados 
pelos Estados-Membros em causa devem 
refletir-se adequadamente nos programas 

(33) Com vista ao acompanhamento 
eficaz da execução, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios trimestrais, no 
âmbito do processo do Semestre Europeu, 
em consulta com os parceiros sociais e as 
organizações da sociedade civil, sobre os 
progressos realizados na concretização do 
plano de recuperação e resiliência. Esses 
relatórios elaborados pelos Estados-
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nacionais de reformas, que devem ser 
utilizados como um instrumento de 
comunicação dos progressos realizados no 
sentido da conclusão dos planos de 
recuperação e resiliência.

Membros em causa devem refletir-se 
adequadamente nos programas nacionais 
de reformas, que devem ser utilizados 
como um instrumento de comunicação dos 
progressos realizados no sentido da 
conclusão dos planos de recuperação e 
resiliência.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno.

(36) Nos termos dos pontos 22 e 23 do 
Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 2016, é 
necessário avaliar o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento com base em 
informações recolhidas através de 
requisitos de acompanhamento específicos, 
evitando simultaneamente uma 
regulamentação excessiva e encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos devem 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos dos instrumentos no terreno. Os 
dados recolhidos para efeitos de 
monitorização devem ser recolhidos de 
forma repartida por género.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É oportuno que a Comissão 
apresente um relatório anual ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a execução 
do mecanismo criado pelo presente 
regulamento. Este relatório deve incluir 
informações sobre os progressos realizados 
pelos Estados-Membros no âmbito dos 

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

planos de recuperação e resiliência 
aprovados e sobre o seu impacto na 
igualdade de género; deve também incluir 
informações sobre o volume das receitas 
afetadas ao mecanismo ao abrigo do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia no ano anterior, discriminadas 
por rubrica orçamental, e a contribuição 
dos montantes mobilizados através do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia para a realização dos objetivos do 
mecanismo.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente, visando o cumprimento dos 
objetivos do mecanismo criado pelo 
presente regulamento, a eficiência na 
utilização de seus recursos e seu valor 
acrescentado. A avaliação deve ser 
acompanhada, se for caso disso, de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento. Uma avaliação ex post 
independente deve, além disso, analisar o 
impacto dos instrumentos a longo prazo.

(38) Deve ser realizada uma avaliação 
independente sensível às questões de 
género, em consulta com as organizações 
de mulheres da sociedade civil e peritos 
em orçamentação sensível ao género, 
visando o cumprimento dos objetivos do 
mecanismo criado pelo presente 
regulamento, a eficiência na utilização de 
seus recursos e seu valor acrescentado. A 
avaliação deve ser acompanhada, se for 
caso disso, de uma proposta de alteração 
do presente regulamento. Uma avaliação 
ex post independente deve, além disso, 
analisar o impacto dos instrumentos a 
longo prazo, nomeadamente no que 
respeita à igualdade de género.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

O âmbito de aplicação do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência criado pelo 
presente regulamento refere-se a domínios 

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

de intervenção relacionados com a coesão 
económica, social e territorial, as transições 
ecológica e digital, assim como a transição 
para uma economia de prestação de 
cuidados resiliente, a saúde, a 
competitividade, a resiliência, a 
produtividade, a educação e as 
competências, a igualdade de género, a 
investigação e a inovação, o crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, o 
emprego e o investimento e a estabilidade 
dos sistemas financeiros.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de recuperação e 
resiliência devem ser coerentes com os 
desafios e prioridades específicos por país 

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

específicos por país pertinentes, 
identificados no contexto do Semestre 
Europeu, em especial os pertinentes para as 
transições ecológica e digital, assim como 
para a transição para uma economia de 
prestação de cuidados resiliente.  Os 
planos de recuperação e resiliência devem 
também ser coerentes com as informações 
incluídas pelos Estados-Membros nos 
programas nacionais de reformas no 
âmbito do Semestre Europeu, nos seus 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima e outros objetivos climáticos, assim 
como com as respetivas atualizações ao 
abrigo do Regulamento (UE) 2018/199921, 
nos planos territoriais de transição justa ao 
abrigo do Fundo para uma Transição 
Justa22 e nos acordos de parceria e 
programas operacionais ao abrigo dos 
fundos da União. Os planos de 
recuperação e resiliência devem também 
ser coerentes com as estratégias nacionais 
para a igualdade de género.

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

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

22 […] 22 […]

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Uma explicação da forma como se 
espera que as medidas do plano contribuam 
para as transições ecológica e digital, assim 
como para a transição para uma 
economia de prestação de cuidados 
resiliente, ou para abordar os desafios que 
delas resultam;

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Um plano nacional para a 
recuperação a favor da igualdade de 
género, em conformidade com os 
objetivos delineados na Estratégia para a 
Igualdade de Género, a fim de abordar 
eficazmente o impacto negativo da crise 
na igualdade de género, em particular 
assegurando a criação de emprego para 
as mulheres, a redução das disparidades 
salariais entre homens e mulheres e o 
acesso ao crédito por parte das mulheres 
empresárias, incluindo medidas para 
prevenir e combater a violência doméstica 
e baseada no género e o assédio sexual; o 
plano nacional para a igualdade de 
género deve ser desenvolvido e aplicado 
em coordenação com os organismos 
nacionais competentes em matéria de 
igualdade de género e em consulta com as 
organizações de defesa dos direitos das 
mulheres e os peritos em orçamentação 
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sensível ao género; 

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Uma explicação sobre a forma 
como se prevê que as medidas incluídas 
no plano contribuam para a promoção da 
igualdade de género e para o princípio da 
integração da perspetiva de género, assim 
como para a eliminação da discriminação 
baseada no género ou para os desafios 
que dela resultam;

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Uma avaliação de impacto em 
função do género, que deve informar as 
medidas incluídas no plano;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar o plano de recuperação e 
resiliência e na determinação do montante 
a atribuir ao Estado-Membro em causa, a 
Comissão deve ter em conta as 
informações analíticas sobre o Estado-
Membro em causa disponíveis no contexto 
do Semestre Europeu, bem como a 
justificação e os elementos fornecidos pelo 
Estado-Membro em causa referidos no 
artigo 15.º, n.º 3, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes, 

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

nomeadamente as incluídas no programa 
nacional de reformas e no plano nacional 
em matéria de energia e clima do Estado-
Membro em causa e, se for caso disso, as 
informações provenientes da assistência 
técnica recebida através do Instrumento de 
Assistência Técnica. A Comissão deve 
também exigir uma avaliação do impacto 
do plano em função do género, realizada 
por peritos independentes, ou proceder ela 
própria a essa avaliação.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão avalia a importância e a 
coerência do plano de recuperação e 
resiliência, bem como a sua contribuição 
para as transições ecológica e digital, assim 
como a transição para uma economia de 
prestação de cuidados resiliente e a 
promoção da igualdade de género, e, para 
o efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Se o plano contém medidas que 
contribuem de forma eficaz para as 
transições ecológica e digital, assim como 
para a transição para uma economia de 
prestação de cuidados resiliente, ou para 
responder aos desafios que delas resultam;

Alteração 30
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se o plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência aborda eficazmente as 
questões de género decorrentes da crise, 
assegura a igualdade de género em 
especial no domínio do emprego, da 
igualdade de remuneração e do acesso ao 
financiamento, contribui para a 
promoção do princípio da integração da 
perspetiva de género e para a eliminação 
da discriminação baseada no género, bem 
como se inclui medidas para prevenir e 
combater a violência baseada no género, 
a violência doméstica e o assédio sexual;

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 sensível 
às questões 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, assim como 
para reforçar a igualdade de género;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

relatórios de desempenho assegura que os 
dados para efeitos de acompanhamento da 
realização das atividades e dos resultados 
sejam comparáveis, repartidos por género 
e recolhidos de forma eficiente, eficaz e 
atempada. Para o efeito, devem impor-se 
aos destinatários dos fundos da União 
requisitos de apresentação de relatórios 
proporcionados.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu. Examina também 
em que medida todos os objetivos e ações 
continuam a ser pertinentes.

2. O relatório de avaliação avalia, 
nomeadamente, em que medida os 
objetivos foram atingidos, a eficiência da 
utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu, assim como os 
efeitos da integração da perspetiva de 
género. Examina também em que medida 
todos os objetivos e ações continuam a ser 
pertinentes.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 37
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 e digital e em 
matéria da prestação de cuidados e da 
promoção da igualdade de género, e, para 
esse efeito, tem em conta os seguintes 
critérios:

Alteração 38
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b)
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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, digital e ao nível da 
prestação de cuidados, ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam;

Alteração 39
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o plano contém medidas que 
contribuam efetivamente para a 
promoção da igualdade de género e do 
princípio da integração da perspetiva de 
género, bem como para a eliminação da 
discriminação baseada no género ou para 
a resposta aos desafios dela resultantes, 
nomeadamente medidas destinadas a 
colmatar as disparidades salariais entre 
homens e mulheres, licenças familiares 
adequadas e modalidades de trabalho 
flexíveis, a disponibilização de assistência 
a crianças e cuidados de longa duração 
acessíveis e a preços comportáveis, assim 
como o aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho, 
nomeadamente através da garantia da 
igualdade de oportunidades e da 
progressão na carreira;

Alteração 40
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se o plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência está em consonância com os 
objetivos da Estratégia para a Igualdade 
de Género e aborda eficazmente o 
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impacto da crise na igualdade de género, 
em especial no domínio do emprego, da 
igualdade de remuneração e do acesso ao 
financiamento, bem como se inclui 
medidas para prevenir e combater a 
violência baseada no género e o assédio 
sexual;

Alteração 41
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 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;

Alteração 42
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 – título

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, digital e ao nível da 
prestação de cuidados, ou para dar 
resposta aos desafios que delas resultam;

Alteração 43
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2 –n.° 1 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

ou
a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
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para a transição no sentido de uma 
economia de prestação de cuidados;

Alteração 44
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 
dar resposta aos desafios resultantes das 
transições ecológica, em matéria de 
prestação de cuidados e/ou digital

Alteração 45
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.2-A O plano abrange medidas que 
contribuem de forma eficaz para a 
promoção da igualdade de género e do 
princípio da integração da perspetiva de 
género, assim como para a eliminação da 
discriminação baseada no género ou para 
responder aos desafios que dela resultam.
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito de aplicação
- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
para a promoção da igualdade de género 
e do princípio da integração da perspetiva 
de género; ou - a execução das medidas 
previstas é suscetível de contribuir 
significativamente para a eliminação da 
discriminação baseada no género;
ou
- a execução das medidas previstas é 
suscetível de contribuir significativamente 
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para dar resposta aos desafios resultantes 
das desigualdades de género e/ ou da 
discriminação
e
- a execução das medidas previstas é 
suscetível de ter um impacto duradouro.
Avaliação
A – Em grande medida
B – Moderadamente
C – Em pequena medida

Alteração 46
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.3-A O plano para a igualdade de 
género incluído no plano de recuperação 
e resiliência aborda eficazmente o 
impacto da crise na igualdade de género, 
em especial no domínio do emprego, da 
igualdade de remuneração e de acesso ao 
financiamento, e abrange medidas para 
prevenir e combater a violência baseada 
no género e o assédio sexual;
Para a avaliação deste critério, a 
Comissão tem em consideração os 
seguintes elementos:
Âmbito de aplicação
- o âmbito de aplicação do plano para a 
igualdade de género, desenvolvido em 
consulta com as organizações de 
mulheres da sociedade civil, incluído no 
plano de recuperação e resiliência, deverá 
contribuir significativamente para 
abordar o impacto da crise na igualdade 
de género;
e
- a aplicação do plano para a igualdade 
de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência deverá 
contribuir significativamente para a 
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criação de emprego para as mulheres;
e
- a aplicação do plano para a igualdade 
de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência deverá reduzir 
as disparidades salariais entre homens e 
mulheres;
e
- a aplicação do plano para a igualdade 
de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência deverá 
contribuir significativamente para 
facilitar o acesso ao crédito por parte das 
mulheres empresárias;
e
- a aplicação do plano para a igualdade 
de género incluído no plano de 
recuperação e resiliência deverá 
contribuir significativamente para 
prevenir e combater a violência baseada 
no género e o assédio sexual.
Avaliação
A — O plano de recuperação e resiliência 
contribui para abordar eficazmente o 
impacto da crise na igualdade de género.
B — O plano de recuperação e resiliência 
contribui para abordar parcialmente o 
impacto da crise na igualdade de género.
C — O plano de recuperação e resiliência 
não contribui para abordar o impacto da 
crise na igualdade de género.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 – título

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-

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 
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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;

Alteração 48
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 – ponto 2.4 –n.° 1 – parágrafo 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.


