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

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

2020/0104(COD)

14.9.2020

POZIȚIE SUB FORMĂ DE 
AMENDAMENTE
a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

destinată Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

În numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen: Sirpa 
Pietikäinen (raportoare)



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

RO

PA_LegPosition



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

RO

AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen prezintă Comisiei pentru bugete și 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolele 2 și 8 din Tratat prevăd 
că, în toate acțiunile sale, Uniunea 
urmărește să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și 
femei. Prin urmare, integrarea 
perspectivei de gen, inclusiv integrarea 
dimensiunii de gen în buget, ar trebui să 
fie implementate în toate politicile și 
reglementările UE.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona proiectele de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare națională și/sau din partea 
Uniunii.

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale și obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona proiectele de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare națională și/sau din partea 
Uniunii.
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor statelor membre. Criza cauzată de 
COVID-19 are un impact disproporționat 
asupra femeilor și fetelor din cauza 
inegalităților existente care duc, printre 
altele, la creșterea riscului de violență 
bazată pe gen în timpul izolării și la o rată 
mai mare a abandonării pieței forței de 
muncă, corelată cu sarcinile suplimentare 
de îngrijire, la o pondere mai mare a 
femeilor angajate în sectoarele afectate de 
izolare, în economia informală și în 
sectoare cu condiții de muncă mai 
precare. Actuala pandemie de COVID-19, 
precum și criza economică și financiară 
anterioară au arătat că dezvoltarea unui 
sistem de protecție socială robust bazat pe 
servicii publice, a unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient și într-un mod 
mai incluziv la șocuri și să se redreseze 
mai rapid în urma acestora. Consecințele 
pe termen mediu și lung ale crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 vor 
depinde în mod esențial de rapiditatea 
redresării economiilor statelor membre în 
urma crizei, care, la rândul său, depinde de 
marja de manevră bugetară de care dispun 
statele membre pentru a lua măsuri de 
atenuare a impactului social și economic al 
crizei și de reziliența economiilor acestora. 
Reformele și investițiile menite să 
abordeze inegalitățile și deficiențele 
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structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența și caracterul 
incluziv al acestora vor fi, prin urmare, 
esențiale pentru a readuce economiile pe o 
traiectorie de redresare durabilă și pentru a 
evita extinderea în continuare a 
divergențelor sociale în cadrul Uniunii și a 
accelera progresul spre atingerea 
egalității de gen;

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pandemia de COVID-19 a 
demonstrat, de asemenea, un impact de 
gen important asupra societăților, 
reflectând diverse inegalități între femei și 
bărbați. Având în vedere că în UE 
majoritatea lucrătorilor din domeniul 
îngrijirilor și al altor servicii esențiale 
sunt femei, au devenit evidente nu numai 
povara disproporționată ce a revenit 
femeilor, ci și gradul de segregare 
orizontală și verticală a pieței muncii, 
exacerbată de lipsa serviciilor și a 
infrastructurilor de îngrijire a copiilor și a 
persoanelor în vârstă. În plus, creșterea 
violenței bazate pe gen în timpul izolării 
în întreaga UE a arătat o lipsă 
îngrijorătoare de protecție și de măsuri de 
sprijin pentru femeile care sunt victime 
sau care sunt expuse riscului de violență 
domestică. Acest instrument ar trebui să 
ajute statele membre în sprijinirea și 
dezvoltarea de inițiative care să faciliteze 
accesul femeilor la antreprenoriat, 
microfinanțare și STIM, precum și în 
promovarea oportunităților de angajare - 
în special în sectoarele prioritare ale 
economiei digitale și ale economiei verzi - 
garantând lipsa discriminărilor în 
inițiativele de ocupare a forței de muncă. 
Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
modului în care este abordată segregarea 
pieței forței de muncă, prin măsuri care 
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să vizeze eliminarea diferențelor dintre 
femei și bărbați în ceea ce privește 
încadrarea în muncă, remunerarea și 
pensiile. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să utilizeze programul pentru a 
pune în aplicare și a consolida inițiative 
de promovare și îmbunătățire a 
echilibrului dintre viața profesională și 
cea privată, cu un accent specific pe 
infrastructura și serviciile de îngrijire. 
Infrastructura și servicii precum 
adăposturile și sprijinul acordat 
victimelor violenței vor fi, de asemenea, 
importante pe calea redresării în urma 
crizei.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Reformele 
trebuie să fie puse în aplicare acordându-
se o atenție deosebită populațiilor 
vulnerabile și respectând egalitatea de 
gen. Acestea sunt chiar mai necesare în 
urma crizei provocate de pandemie, în 
vederea pregătirii terenului pentru o 
redresare rapidă.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Femeile s-au aflat în prima linie a 
crizei de COVID-19, reprezentând 
majoritatea lucrătorilor din domeniul 
asistenței medicale în întreaga UE, iar 
găsirea unui echilibru între activitățile de 
îngrijire neremunerate și 
responsabilitățile lor profesionale a 
devenit din ce în ce mai dificilă pentru 
părinții singuri, dintre care 85% sunt 
femei. Investițiile într-o infrastructură a 
serviciilor de îngrijire solidă sunt 
esențiale și pentru a asigura egalitatea de 
gen, capacitarea economică a femeilor, 
construirea unor societăți reziliente, 
combaterea condițiilor precare din 
sectorul dominat de femei, stimularea 
creării de locuri de muncă, prevenirea 
sărăciei și a excluziunii sociale și au un 
efect pozitiv asupra PIB-ului, întrucât 
permite unui număr mai mare de femei să 
participe la activități remunerate.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor, inclusiv în 
serviciile publice, ceea ce a avut 
consecințe negative de durată asupra 
drepturilor femeilor, a capacitării 
economice a femeilor și asupra sănătății 
acestora, inclusiv sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente. Prin 
urmare, este esențial să se sprijine 
investițiile în această situație specială, 
pentru a accelera redresarea și a consolida 
potențialul de creștere sustenabilă pe 
termen lung și protejarea economiei 
serviciilor de îngrijire, ca parte esențială a 
modelului economic. Investițiile în 
tranziția în domeniul îngrijirilor și în 
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diversificarea lanțurilor de aprovizionare. tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
inclusivă și durabilă și contribuie la 
crearea de locuri de muncă. De asemenea, 
aceste investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare. În plus, este o oportunitate 
esențială de a facilita tranziția către o 
economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă și de a realiza o societate 
echilibrată din punct de vedere al genului.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei 
și a altor obiective de mediu, în 
conformitate cu taxonomia UE și 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”. Schimbările climatice și 
degradarea mediului afectează în mod 
disproporționat femeile, însă ele sunt 
subreprezentate în procesul decizional 
privind politicile de atenuare a 
schimbărilor climatice. Trebuie să ne 
asigurăm că femeile și alte grupuri 
vulnerabile sunt incluse în toate nivelurile 
procesului decizional la nivel național și 
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la nivelul UE.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Reflectând Strategia europeană 
privind egalitatea de gen 2020-2025 și 
transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, în 
special obiectivul 5, mecanismul instituit 
prin prezentul regulament va contribui la 
promovarea egalității de gen, a 
principiului integrării perspectivei de gen 
și la eliminarea discriminării și a 
inegalităților de gen.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi și în domeniul 
îngrijirilor, ci și a transformării digitale. 
Ambele vor juca un rol prioritar în 
relansarea și modernizarea economiei 
noastre.
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Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei, la 
promovarea egalității de gen și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
precum și a tranziției către o economie a 
serviciilor de îngrijire rezilientă, menite să 
realizeze o Europă neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050 și o societate 
echilibrată din punct de vedere al genului, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă care 
ia în considerare dimensiunea de gen și 
promovând creșterea durabilă și inclusivă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, cu 



AD\1211191RO.docx 11/29 PE655.871v01-00

RO

și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

planurile privind egalitatea de gen, 
precum și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Strategiei europene privind egalitatea de 
gen, ale Pactului verde european și ale 
Agendei digitale, planul ar trebui, de 
asemenea, să stabilească măsuri relevante 
pentru promovarea egalității de gen și 
tranziția verde și cea digitală, cum ar fi 
abordarea decalajului de gen în sectorul 
digital. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor și 
a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de egalitate, 
climă și mediu.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă care ia în considerare 
dimensiunea de gen, a rezilienței 
economice, sociale și a egalității de gen; 
de asemenea, planul ar trebui să includă 
măsuri relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală, precum și pentru tranziția 



PE655.871v01-00 12/29 AD\1211191RO.docx

RO

propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

către o economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă; și pentru promovarea egalității 
de gen; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, o explicație privind coerența 
planului de redresare și reziliență propus cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză și cu 
participarea partenerilor sociali și a 
organizațiilor societății civile. Comisia va 
respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde, 
din domeniul îngrijirilor și la cea digitală 
și la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții; dacă planul conține 
măsuri care să contribuie în mod eficace 
la promovarea egalității de gen și a 
principiului integrării perspectivei de gen 
și la eliminarea discriminării de gen sau 
la abordarea provocărilor generate de 
aceasta; dacă se preconizează că planul va 
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și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

avea un impact de durată în statul membru 
în cauză; dacă planul privind egalitatea de 
gen inclus în planul de redresare și 
reziliență abordează în mod eficace 
impactul crizei asupra egalității de gen, în 
special în domeniul ocupării forței de 
muncă și al accesului la finanțare, 
precum și dacă include măsuri de 
prevenire și combatere a violenței bazate 
pe gen; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă care ia în considerare 
dimensiunea de gen, la egalitatea de gen 
și la reziliența economică și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, pe baza 
consultării cu partenerii sociali și cu 
organizațiile societății civile, cu privire la 
progresele înregistrate în realizarea 
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cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren. În vederea 
monitorizării, se vor colecta date defalcate 
în funcție de gen.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
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planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

planurilor de redresare și reziliență 
aprobate și la impactul acestora asupra 
egalității de gen; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, informații referitoare 
la cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare, și la 
contribuția adusă de sumele colectate prin 
intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Ar trebui să se efectueze o evaluare 
independentă, care să analizeze 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului 
instituit de prezentul regulament, eficiența 
utilizării resurselor sale și valoarea sa 
adăugată. După caz, evaluarea ar trebui să 
fie însoțită de o propunere de modificare a 
prezentului regulament. În plus, o evaluare 
ex-post independentă ar trebui să analizeze 
impactul instrumentelor pe termen lung.

(38) Ar trebui să se efectueze o evaluare 
care ia în considerare dimensiunea de 
gen, pe baza consultării cu organizațiile 
de femei ale societății civile și cu experții 
în bugetarea de gen, care să analizeze 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului 
instituit de prezentul regulament, eficiența 
utilizării resurselor sale și valoarea sa 
adăugată. După caz, evaluarea ar trebui să 
fie însoțită de o propunere de modificare a 
prezentului regulament. În plus, o evaluare 
ex-post independentă ar trebui să analizeze 
impactul instrumentelor pe termen lung, 
inclusiv asupra egalității de gen.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
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verde și cea digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

verde și cea digitală, precum și tranziția 
către o economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă, sănătatea, competitivitatea, 
reziliența, productivitatea, educația și 
competențele, egalitatea de gen, cercetarea 
și inovarea, creșterea inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, locurile de muncă 
și investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social, economic 
și de gen al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, precum și 
a promovării egalității de gen, contribuind 
astfel la restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 și la promovarea creșterii 
durabile și inclusive și a egalității de gen.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să aibă drept prioritate și să fie în 
concordanță cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european, în 
special cele relevante pentru tranziția verde 
și cea digitală sau care sunt generate de 
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redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

aceste tranziții, precum și pentru tranziția 
către o economie în domeniul îngrijirilor 
rezilientă. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima, în alte 
obiective de mediu, în actualizările 
acestora în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921 , în planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă din cadrul Fondului pentru 
o tranziție justă22, precum și în acordurile 
de parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu strategiile naționale 
privind egalitatea de gen.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă care ia în 
considerare dimensiunea de gen și 
reziliența economică și socială a statului 
membru în cauză, atenuează impactul 
economic și social al crizei și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale, a convergenței și a egalității 
de gen;

Amendamentul 23
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală, precum și la tranziția către o 
economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă, sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un plan național de redresare 
privind egalitatea de gen, în conformitate 
cu obiectivele menționate în Strategia 
privind egalitatea de gen, pentru a aborda 
în mod eficient impactul negativ al crizei 
asupra egalității de gen, în special prin 
asigurarea creării de locuri de muncă 
pentru femei, reducerea diferenței de 
remunerare între femei și bărbați și 
accesul la credite pentru femeile 
antreprenoare, inclusiv prin măsuri de 
prevenire și combatere a violenței bazate 
pe gen, a violenței domestice și a hărțuirii 
sexuale; planul național privind 
egalitatea de gen va fi elaborat și pus în 
aplicare în coordonare cu organismele 
naționale de promovare a egalității de gen 
competente și pe baza consultării cu 
organizațiile pentru drepturile femeilor și 
cu experții în bugetarea de gen; 

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la promovarea 
egalității de gen și a principiului 
integrării perspectivei de gen și la 
eliminarea discriminării de gen sau la 
abordarea provocărilor generate de 
aceasta;

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o evaluare a impactului de gen, 
care va sta la baza măsurilor cuprinse în 
plan;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
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tehnic. tehnic. Comisia solicită, de asemenea, o 
evaluare a impactului de gen al planului, 
efectuată de experți independenți, sau 
realizează ea însăși evaluarea.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează importanța și coerența 
planului de redresare și reziliență, precum 
și contribuția sa la tranziția verde și la cea 
digitală și, în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

Comisia evaluează importanța și coerența 
planului de redresare și reziliență, precum 
și contribuția sa la tranziția verde și la cea 
digitală, precum și la tranziția către o 
economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă și la promovarea egalității de 
gen și, în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală, precum și la tranziția 
către o economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă, sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă planul privind egalitatea de 
gen inclus în planul de redresare și 
reziliență abordează problemele de gen 
apărute în timpul crizei, asigură 
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egalitatea de gen, în special în domeniul 
ocupării forței de muncă, al remunerării 
egale și al accesului la finanțare, 
contribuie la promovarea principiului 
integrării perspectivei de gen și la 
eliminarea discriminării de gen, precum 
și dacă include măsuri de prevenire și 
combatere a violenței bazate pe gen, a 
violenței domestice și a hărțuirii sexuale;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă care 
ia în considerare dimensiunea de gen, și 
la reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și la consolidarea egalității de gen;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt 
comparabile, defalcate în funcție de gen și 
colectate în mod eficient, cu eficacitate și 
la timp. În acest scop, destinatarilor 
finanțării din partea Uniunii li se impun 
cerințe de raportare proporționale.
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Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză și impactul 
acestora asupra egalității de gen.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă care ia 
în considerare dimensiunea de gen, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele, eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană. De 
asemenea, raportul examinează dacă toate 
obiectivele și acțiunile sunt în continuare 
relevante.

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele, eficiența utilizării resurselor, 
valoarea adăugată europeană și efectele 
integrării perspectivei de gen. De 
asemenea, raportul examinează dacă toate 
obiectivele și acțiunile sunt în continuare 
relevante.
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Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a instrumentelor 
instituite de prezentul regulament și 
include informații privind impactul 
acestora pe termen lung.

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a instrumentelor 
instituite de prezentul regulament și 
include informații privind impactul 
acestora pe termen lung, inclusiv asupra 
egalității de gen.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția verde și la cea digitală și, în acest 
scop, ține seama de următoarele criterii:

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția verde, în domeniul îngrijirilor și 
la cea digitală, și la promovarea egalității 
de gen și, în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde, 
în domeniul îngrijirilor și la cea digitală 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții;

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la promovarea 
egalității de gen și a principiului 
integrării perspectivei de gen, la 
eliminarea discriminării de gen sau la 
abordarea provocărilor care rezultă din 
aceasta, în special măsurile care 
abordează diferența de remunerare între 
femei și bărbați, concediul familial 
adecvat și formulele flexibile de lucru, 
furnizarea de servicii de îngrijire a 
copilului și de îngrijire pe termen lung 
accesibile și abordabile financiar, precum 
și participarea sporită a femeilor pe piața 
forței de muncă, inclusiv prin asigurarea 
egalității de șanse și a evoluției în carieră;

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă planul privind egalitatea de 
gen inclus în planul de redresare și 
reziliență este în concordanță cu 
obiectivele stabilite în Strategia privind 
egalitatea de gen și abordează în mod 
eficace impactul crizei asupra egalității de 
gen, în special în domeniul ocupării forței 
de muncă, al egalității de remunerare și al 
accesului la finanțare, precum și dacă 
include măsuri de prevenire și combatere 
a violenței bazate pe gen și a hărțuirii 
sexuale;

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de (d) dacă se preconizează că planul de 
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redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă, la 
egalitatea de gen și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții.

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde, 
în domeniul îngrijirilor și la cea digitală 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau
se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la transformarea către o 
economie a serviciilor de îngrijire;

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – paragraful 3 – liniuța 
1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din tranziția verde 

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din tranziția verde, 
din cea în domeniul îngrijirilor și/sau din 
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și/sau din cea digitală cea digitală

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2a Planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la promovarea 
egalității de gen și a principiului 
integrării perspectivei de gen și la 
eliminarea discriminării de gen sau la 
abordarea provocărilor generate de 
aceasta.
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare
- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la promovarea egalității 
de gen și a principiului integrării 
perspectivei de gen; sau - se preconizează 
că punerea în aplicare a măsurilor avute 
în vedere va contribui în mod semnificativ 
la eliminarea discriminării de gen;
sau
- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din inegalitatea 
și/sau discriminarea de gen
și
- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va avea un 
impact de durată.
Evaluare
A - În mare măsură
B - Într-o măsură moderată
C - În mică măsură
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Amendamentul 46
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3a Planul privind egalitatea de gen 
inclus în planul de redresare și reziliență 
abordează în mod eficace impactul crizei 
asupra egalității de gen, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
egalității de remunerare și al accesului la 
finanțare, și include măsuri de prevenire 
și combatere a violenței bazate pe gen și a 
hărțuirii sexuale;
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare
- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen, 
elaborat pe baza consultării cu 
organizațiile de femei ale societății civile, 
inclus în planul de redresare și reziliență, 
va contribui în mod semnificativ la 
abordarea impactului crizei asupra 
egalității de gen;
și
- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la crearea 
de locuri de muncă pentru femei;
și
- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la 
reducerea diferenței de remunerare între 
bărbați și femei;
și
- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la 
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facilitarea accesului la credite pentru 
femeile antreprenoare;
și
- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la 
prevenirea și combaterea violenței bazate 
pe gen și a hărțuirii sexuale.
Evaluare
A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea eficientă a 
impactului crizei asupra egalității de gen.
B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
impactului crizei asupra egalității de gen.
C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea impactului crizei 
asupra egalității de gen.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă, la 
egalitatea de gen și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – paragraful 1 – liniuța 
1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

— planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă și 
atenuând efectele negative ale crizei și 
evitând, în același timp, un impact negativ 
al măsurilor respective asupra climei și a 
mediului.

— planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă și 
atenuând efectele negative ale crizei și 
promovând, în același timp, egalitatea de 
gen și tranziția verde.


