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Ändringsförslag 1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 tredje 

stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil  och 
strykningar med symbolen ▌.
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med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1) Enligt artiklarna 120 och 121 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget) ska medlemsstaterna föra sin ekonomiska politik så att de bidrar till 

att förverkliga unionens mål och inom ramen för de allmänna riktlinjer som rådet 

anger. Enligt artikel 148 i EUF-fördraget ska medlemsstaterna genomföra en 

sysselsättningspolitik som beaktar riktlinjerna för sysselsättningen. Samordningen av 

medlemsstaternas ekonomiska politik är därför en fråga av gemensamt intresse.

(2) I artikel 175 i EUF-fördraget föreskrivs bland annat att medlemsstaterna ska 

samordna sin ekonomiska politik så att de mål om ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning som anges i artikel 174 uppnås.

(2a) I artikel 174 i EUF-fördraget föreskrivs att för att främja en harmonisk utveckling 

inom hela unionen ska denna utveckla och fullfölja sin verksamhet för att stärka 

sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. I artikeln anges även 

att unionen särskilt ska sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika 

regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. 

Bland de berörda regionerna ska särskild hänsyn tas till landsbygdsområden, 

områden som påverkas av industriella omställningar, öar, de yttersta 

randområdena och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller 

demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg 

befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner, och deras 

utgångsläge och särdrag bör beaktas vid genomförandet av unionens politik.

(3) På unionsnivå utgör den europeiska planeringsterminen för samordning av den 

ekonomiska politiken (den europeiska planeringsterminen), inbegripet principerna i 

den europeiska pelaren för sociala rättigheter, Förenta nationernas mål för hållbar 

utveckling, de nationella energi- och klimatplaner som har antagits inom ramen 

för styrningen av energiunionen och planerna för en rättvis omställning, ramar för 

1 EUT C , , s. .
2 EUT C , , s. .
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att fastställa vilka nationella reformer som ska prioriteras och följa upp 

genomförandet av dem. Reformer som baseras på solidaritet, integration, social 

rättvisa och en rättvis fördelning av välståndet bör också behandlas, med målet att 

skapa sysselsättning av god kvalitet och hållbar tillväxt, genom att säkerställa lika 

tillgång till möjligheter och socialt skydd och genom att skydda sårbara 

befolkningsgrupper och förbättra alla medborgares levnadsstandard. 

Medlemsstaterna utformar egna nationella fleråriga investeringsstrategier som till 

stöd för dessa reformer. Dessa strategier bör i tillämpliga fall läggas fram 

tillsammans med de årliga nationella reformprogrammen som ett sätt att utforma och 

samordna prioriterade investeringsprojekt att stödja med nationell finansiering 

och/eller unionsfinansiering.

(3a) I enlighet med vad kommissionen uppgav i den årliga strategin för hållbar tillväxt 

2020 och den europeiska planeringsterminens vår- och sommarpaket 2020 bör den 

europeiska planeringsterminen bidra till genomförandet av den europeiska gröna 

given, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Förenta nationernas mål 

för hållbar utveckling.

(4) Covid-19-utbrottet i början av 2020 förändrade de ekonomiska, sociala och 

budgetmässiga utsikterna för de kommande åren i unionen och i världen och kräver 

snabba, effektiva och samordnade insatser både på unionsnivå och nationell nivå 

för att hantera de enorma ekonomiska och sociala konsekvenserna för alla 

medlemsstater. De utmaningar som hänger samman med den demografiska 

situationen, social inkludering och sammanhållning har förstärkts av covid-19 och 

lett till asymmetriska konsekvenser för medlemsstaterna. ▌Covid-19-krisen och 

den tidigare ekonomiska och finansiella krisen har visat att utvecklingen av sunda, 

hållbara och resilienta ekonomier samt finansiella system och välfärdssystem som 

bygger på starka ekonomiska och sociala strukturer hjälper medlemsstaterna att 

reagera mer effektivt på kriser och att återhämta sig snabbare från dem på ett rättvist 

och inkluderande sätt. Otillräcklig resiliens kan också leda till negativa 

spridningseffekter av chocker mellan medlemsstaterna eller inom unionen som 

helhet, vilket därmed kan leda till utmaningar när det gäller konvergens och 

sammanhållning i unionen. I detta avseende kan en minskning av utgifterna för 

utbildning, kultur och hälso- och sjukvård visa sig vara kontraproduktiv för att 
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uppnå en snabb återhämtning. Följderna av covid-19-krisen på medellång och lång 

sikt kommer att vara beroende av hur snabbt medlemsstaternas ekonomier och 

samhällen kommer att återhämta sig från krisen, vilket i sin tur beror på det 

finanspolitiska utrymme och de åtgärder som medlemsstaterna har till sitt 

förfogande för att lindra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser och på deras 

ekonomiers och sociala strukturers resiliens. Hållbara och tillväxtfrämjande 

reformer och investeringar för att ta itu med de strukturella svagheterna i 

ekonomierna stärker medlemsstaternas resiliens, ökar produktiviteten och 

konkurrenskraften samt minskar beroendet av kolbaserad energi. Dessa kommer 

därför att vara avgörande för att få ekonomierna på rätt spår ▌och minska 

ojämlikheterna och skillnaderna i unionen. 

(5) Genomförandet av hållbara och tillväxtfrämjande reformer och investeringar, som 

bidrar till sammanhållning och bygger upp en hög grad av resiliens i de nationella 

ekonomierna, samhällena och institutionerna, stärker anpassningsförmågan och 

frigör tillväxtpotentialen på ett sätt som är förenligt med Parisavtalet, är en av 

unionens politiska prioriteringar. De är ▌av avgörande betydelse för att kunna uppnå 

en hållbar, rättvis och inkluderande återhämtning och stödja den ekonomiska och 

sociala konvergensprocessen uppåt. Detta är ännu mer nödvändigt efter 

pandemikrisen för att bana väg för en snabb återhämtning.

(5a) I artiklarna 2 och 8 i EUF-fördraget föreskrivs att unionen i all sin verksamhet 

ska syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och 

främja jämställdhet mellan dem. Jämställdhetsintegrering, inbegripet 

jämställdhetsbudgetering, bör därför genomföras i all unionspolitik och 

unionslagstiftning.

(5b) Kvinnor har stått i frontlinjen under covid-19-krisen, då de utgör majoriteten av 

hälso- och sjukvårdspersonalen i unionen, och de balanserar obetalt 

omsorgsarbete med sina anställningsskyldigheter. Situationen har blivit allt 

svårare för ensamstående föräldrar, varav 85 % är kvinnor. Investeringar i en 

robust hälso- och sjukvårdsinfrastruktur är också avgörande för att säkerställa 

jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt, bygga resilienta samhällen, 

bekämpa otrygga arbetsförhållanden i en kvinnodominerad sektor, främja 

skapandet av arbetstillfällen samt förebygga fattigdom och social utestängning, 
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och de har en positiv effekt på BNP eftersom de gör det möjligt för fler kvinnor att 

delta i avlönat arbete.

(6) Tidigare erfarenheter har visat att investeringar ofta sjunker drastiskt under kriser. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att stödja strategiska offentliga och privata 

investeringar med europeiskt mervärde i denna särskilda situation, mildra effekterna 

av pandemin för att påskynda återhämtningen, bidra till att uppnå målen när det 

gäller den europeiska gröna given, social inkludering och sammanhållning, stärka 

den långsiktiga tillväxtpotentialen med konkreta resultat i realekonomin och stärka 

den institutionella resiliensen och krisberedskapen. Investeringar i grön och digital 

teknik, forskning och innovation (FoI), inbegripet i en kunskapsbaserad ekonomi, 

kapacitet och processer som syftar till att underlätta omställningen till ren energi och 

cirkulär ekonomi, öka energieffektiviteten inom bostadssektorn och andra 

nyckelsektorer av ekonomin är viktiga inslag för att uppnå en rättvis, inkluderande 

och hållbar tillväxt och bidra till att skapa sysselsättning. Sådana investeringar 

kommer också att bidra till att göra unionen mer resilient och mindre beroende 

genom att diversifiera de centrala leveranskedjorna. Det är lika viktigt att investera i 

tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och sociala tjänster av allmänt intresse för 

att främja social inkludering och social sammanhållning.

(6a) Återhämtning bör uppnås och unionens och medlemsstaternas resiliens stärkas 

genom finansiering av sex europeiska prioriteringar, nämligen en rättvis grön 

omställning, digital omvandling, ekonomisk sammanhållning, produktivitet och 

konkurrenskraft, social och territoriell sammanhållning, institutionell resiliens 

och strategier för att säkerställa att nästa generation européer inte blir en 

”nedstängningsgeneration”.

(6b) Investeringar i grön teknik, grön kapacitet och gröna reformer som syftar till att 

underlätta den rättvisa gröna omställningen och främjandet av omställningen till 

hållbar, säker och effektiv energi inom bostadssektorn och andra nyckelsektorer 

av ekonomin är viktiga inslag för att bidra till en minskad användning av fossila 

bränslen i ekonomin på lång sikt och till unionens klimat- och miljömål, främja 

biologisk mångfald, uppnå hållbar tillväxt, uppmuntra den cirkulära ekonomin 

och bidra till att skapa sysselsättning.
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(6c) Investeringar i digital teknik, digital infrastruktur och digitala processer kommer 

att öka unionens konkurrenskraft på global nivå och kommer också att bidra till 

att göra unionen mer resilient, mer innovativ och mindre beroende genom att de 

viktigaste leveranskedjorna diversifieras. Reformer och investeringar bör särskilt 

främja digitaliseringen av tjänster, utvecklingen av digital infrastruktur och 

datainfrastruktur, kluster och digitala innovationsknutpunkter och öppna digitala 

lösningar. Den digitala omställningen bör också ge incitament till digitaliseringen 

av små och medelstora företag. Den offentliga upphandlingen bör respektera 

principerna om interoperabilitet, energieffektivitet och skydd av personuppgifter 

samt möjliggöra deltagandet för små och medelstora företag och nystartade 

företag och främja användningen av lösningar med öppen källkod.

(6d) Reformer och investeringar som fokuserar på att öka den ekonomiska 

sammanhållningen och produktiviteten, på små och medelstora företag, på att 

stärka den inre marknaden och på konkurrenskraften bör möjliggöra en hållbar 

återhämtning av unionens ekonomi. Dessa reformer och investeringar bör också 

främja entreprenörskap, social ekonomi, utveckling av hållbara infrastrukturer 

och transporter och industrialisering och återindustrialisering samt mildra krisens 

effekter på processen för införandet av den gemensamma valutan i ansökande 

medlemsstater utanför euroområdet.

(6da) Reformer och investeringar bör också stärka den sociala sammanhållningen och 

bidra till att bekämpa fattigdom och ta itu med arbetslösheten. De bör leda till 

skapandet av högkvalitativa och stabila arbetstillfällen och inkluderingen av 

missgynnade grupper och kategorier av medborgare samt möjliggöra en 

förstärkning av den sociala infrastrukturen, de sociala tjänsterna, den sociala 

dialogen, det sociala skyddet och välfärden. Dessa åtgärder är av yttersta vikt för 

att våra ekonomier ska kunna återhämta sig utan att någon hamnar på 

efterkälken.

(6e) Unionen bör vidta åtgärder för att säkerställa att nästa generation européer inte 

drabbas permanent av covid-19-krisens konsekvenser och att generationsklyftan 

inte fördjupas ytterligare. Reformer och investeringar är nödvändiga för att främja 

utbildning och kompetens, inbegripet digital kompetens, kompetensens roll genom 

generationsbaserade prioriteringar för kompetenshöjning och omskolning av 
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arbetstagare, integrationsprogram för arbetslösa, strategier för att investera i 

tillgång och möjligheter för barn och ungdomar på området för utbildning, hälsa, 

kost, sysselsättning och bostäder samt politik som överbryggar generationsklyftan.

(6f) Covid-19-krisen har också tydliggjort vikten av att stärka den institutionella och 

administrativa resiliensen och krisberedskapen, särskilt genom att förbättra 

kontinuiteten i affärsverksamhet och allmännyttiga tjänster, och hälso- och 

sjukvårdsystemens tillgänglighet och kapacitet, förbättra effektiviteten inom den 

offentliga förvaltningen och de nationella systemen, bland annat genom att 

minimera den administrativa bördan och förbättra rättssystemens effektivitet samt 

förebygga bedrägerier och utöva tillsyn över penningtvätt. Man bör dra lärdom av 

erfarenheterna och öka medlemsstaternas institutionella resiliens.

(6g) Minst 40 % av beloppet för varje plan för återhämtning och resiliens inom ramen 

för faciliteten för återhämtning och resiliens (faciliteten) bör bidra till att integrera 

klimatåtgärder och åtgärder för biologisk mångfald, samtidigt som hänsyn tas till 

att minst 37 % av beloppet för varje plan för återhämtning och resiliens bör 

inriktas på att finansiera integrering av klimatåtgärder. Planerna för 

återhämtning och resiliens bör vara förenliga med EU-strategin för jämställdhet 

2020–2025.

(6h) Minst 20 % av beloppet för varje plan för återhämtning och resiliens inom 

faciliteten bör gå till den europeiska digitala strategin och förverkligandet av en 

digital inre marknad i syfte att öka unionens konkurrenskraft på global nivå och 

bidra till att göra unionen mer resilient, innovativ och strategiskt autonom.

(6i) Minst 7 % av beloppet för varje plan för återhämtning och resiliens inom 

faciliteten bör gå till investerings- och reformåtgärder inom ramen för var och en 

av de sex europeiska prioriteringarna, och samtidigt bör facilitetens hela anslag 

omfattas av de sex europeiska prioriteringarna.

(6j) Facilitetens allmänna mål bör vara att bidra till att hantera utmaningarna i 

samband med de sex europeiska prioriteringar som fastställs i denna förordning, 

genom att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, och att bidra 

till målen för unionens politik, FN:s mål för hållbar utveckling, den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter, Parisavtalet och stärkandet av den inre marknaden. 

I detta syfte bör den bidra till att förbättra resiliensen och anpassningsförmågan i 
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medlemsstaterna, lindra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser och stödja den 

gröna och digitala omställningen ▌och på så sätt återställa tillväxtpotentialen i 

unionens ekonomier, främja sysselsättningen i covid-19-pandemins efterdyningar 

och främja hållbar tillväxt.

(6k) Faciliteten bör bidra till återhämtning och resiliens genom reformer och 

investeringar som gynnar samhället och demografin, särskilt barn, ungdomar och 

utsatta grupper, genom utbildning, samt som förbättrar affärsklimatet, 

insolvensreglerna, kampen mot aggressiva skattemetoder och som moderniserar 

våra ekonomier och vår industri, FoI, hållbar digital infrastruktur, energi- och 

transportinfrastruktur och konnektivitet. Faciliteten bör också bidra till 

utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi, stödja entreprenörskap, inbegripet 

små och medelstora företag, hälso- och sjukvårdssektorn, kultur och medier, 

idrott, turism och hotell- och restaurangbranschen, jordbruket och 

jordbruksbaserade livsmedelssektorer, stärka den biologiska mångfalden och 

miljöskyddet, livsmedelskedjor, främja den gröna omställningen genom 

begränsning av och anpassning till klimatförändringarna samt bidra till 

investeringar i hållbara och energieffektiva bostäder. Reformerna och 

investeringarna bör stärka systemen för socialt skydd och välfärd, den offentliga 

förvaltningen och tjänsterna av allmänt intresse, inbegripet rättvisa och demokrati, 

och bidra till att ta itu med de demografiska utmaningarna.

(6l) Covid-19-krisen har allvarliga konsekvenser för de sociala aktiviteterna i samtliga 

medlemsstater. Verksamhet inom utbildning, de kulturella och kreativa sektorerna 

samt hotell- och restaurangbranschen och turismen har avstannat. Unionen och 

medlemsstaterna bör också investera i dessa mycket viktiga sektorer. 

Medlemsstaterna bör uppmuntras att avsätta minst 2 % av den totala budgeten till 

de kulturella och kreativa sektorerna och 10 % till investeringar i högkvalitativ och 

inkluderande utbildning.

(7) För närvarande finns det inget instrument som ger direkt ekonomiskt stöd kopplat till 

uppnåendet av resultat och till genomförandet av reformer och offentliga 

investeringar i medlemsstaterna som svar på covid-19-krisen. Återhämtningen av 

unionens ekonomi som helhet skulle kunna uppnås, inbegripet genom att styra 

investeringar och reformer mot befintliga EU-strategier och nuvarande 
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utmaningar, till exempel de som identifieras inom den europeiska 

planeringsterminen, den europeiska pelaren för sociala rättigheter, Förenta 

nationernas mål för hållbar utveckling, de nationella energi- och klimatplaner 

som har antagits inom ramen för styrningen av energiunionen och inom ramen 

för planerna för en rättvis omställning, för att få varaktiga effekter på ▌resiliensen i 

medlemsstaterna ▌.

(8) Mot denna bakgrund är det nödvändigt att stärka den nuvarande ramen för 

tillhandahållande av stöd till medlemsstaterna och ge direkt ekonomiskt stöd till 

medlemsstaterna genom ett innovativt verktyg. För detta ändamål bör ▌ faciliteten 

inrättas enligt denna förordning för att tillhandahålla ett effektivt och betydande 

finansiellt stöd för att påskynda genomförandet av hållbara reformer och relaterade 

offentliga och privata investeringar i medlemsstaterna som ett särskilt instrument 

utformat för att hantera de negativa effekterna och konsekvenserna av 

covid-19-krisen i unionen. Faciliteten bör vara omfattande och även dra nytta av 

kommissionens och medlemsstaternas erfarenheter från användningen av andra 

instrument och program. Instrumentet kan också omfatta åtgärder för att stimulera 

privata investeringar genom stödsystem, bland annat via finansieringsinstrument, 

subventioner eller liknande system, förutsatt att reglerna för statligt stöd följs. 

Faciliteten kan dessutom också omfatta åtgärder för att främja utvecklingen av 

nationella utvecklingsbanker.

(9) Finansieringstyper och genomförandemetoder enligt denna förordning bör väljas 

utifrån deras förmåga att uppnå insatsernas särskilda mål och leverera resultat, med 

särskilt beaktande av ▌ den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör 

omfatta övervägande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och 

enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad 

som avses i artikel 125.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) 2018/10461 (budgetförordningen).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 
1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012, EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
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(9a) Åtgärder som syftar till att främja återhämtningen från den sociala och 

ekonomiska chocken till följd av covid-19-krisen bör vägledas av principerna om 

resiliens och ekologisk och social hållbarhet. De bör också sträva efter att 

kombinera behovet av brådskande insatser med ett långsiktigt perspektiv. Åtgärder 

som stöds av starka vetenskapliga rön och en bred politisk och social enighet bör 

inte försvagas eller skjutas upp, utan bör fortsätta att prioriteras.

(10) I enlighet med förordning [EURI], och inom ramen för de medel som tilldelas enligt 

den, bör åtgärder för återhämtning och resiliens inom faciliteten genomföras för att 

hantera de aldrig tidigare skådade sociala och ekonomiska effekterna av 

covid-19-krisen. Sådana ytterligare medel bör användas på ett sätt som säkerställer 

att de tidsfrister som fastställs i förordning [EURI] följs.

(10a) Faciliteten bör stödja projekt som respekterar additionalitetsprincipen för 

unionsfinansiering och som skapar ett verkligt europeiskt mervärde. Faciliteten 

bör inte ersätta återkommande nationella utgifter och inte strida mot unionens 

strategiska och ekonomiska intressen, och bör därför inte finansiera tredjeländers 

investeringsplaner.

(10b) Det europeiska mervärdet bör vara ett resultat av samspelet och kopplingarna 

mellan de sex europeiska prioriteringarna, skapa samstämmighet och synergier 

och ge samordningsvinster, rättssäkerhet, större effektivitet och komplementaritet.

(10c) En av lärdomarna från covid-19-krisen är att unionen bör diversifiera de kritiska 

leveranskedjorna, och ett av facilitetens mål bör därför vara att stärka unionens 

strategiska autonomi.

(10d) Beloppen från outnyttjade åtagandebemyndiganden och tillbakadragna anslag bör 

användas för att förstärka program med europeiskt mervärde, särskilt inom ramen 

för direkt förvaltning, till exempel program inom områdena FoI, utbildning och 

infrastruktur.

(10e) Planerna för återhämtning och resiliens inom faciliteten bör samverka med 

InvestEU-programmet, och kan medge bidrag till medlemsstatskomponenten inom 

InvestEU-programmet, särskilt till solvensen hos företag som är etablerade i de 
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berörda medlemsstaterna. Planerna kan också medge bidrag till program inom 

den fleråriga budgetramen under direkt förvaltning för barn, ungdomar, inklusive 

Erasmus, kultur och FoI, inklusive Horisont Europa.

(10f) Next Generation EU bör inte bli en ekonomisk börda för kommande generationer 

utan bör återbetalas med nya egna unionsmedel. Dessutom är det mycket viktigt att 

de lån som tas inom ramen för Next Generation EU återbetalas i tid.

(11) Den facilitet som inrättas genom denna förordning återspeglar den europeiska gröna 

given som Europas strategi för hållbar tillväxt och unionens åtaganden att genomföra 

Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling, och kommer att bidra till att 

integrera klimatfrågor och miljömässig hållbarhet och till att uppnå det övergripande 

målet att 30 % av utgifterna i unionsbudgeten ska bidra till klimatmålen och att 10 

% av utgifterna i unionsbudgeten ska bidra till målen för biologisk mångfald. I 

sina planer för återhämtning och resiliens bör medlemsstaterna ägna särskild 

uppmärksamhet åt stöd till och egenmakt för arbetstagare som kan drabbas av 

konsekvenserna av omställningarna, särskilt genom att genomföra den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter och försvara principen om kollektiva förhandlingar. 

 ▌

(15) Facilitetens särskilda mål bör vara att ge ekonomiskt stöd i syfte att uppnå tydliga 

delmål och mål för reformer och investeringar enligt planerna för återhämtning och 

resiliens. Detta särskilda mål bör eftersträvas i nära samarbete med de berörda 

medlemsstaterna.

(16) För att säkerställa dess bidrag till facilitetens mål bör planen för återhämtning och 

resiliens omfatta åtgärder för genomförande av reformer och offentliga 

investeringsprojekt genom en enhetlig, relevant, ändamålsenlig och effektiv plan för 

återhämtning och resiliens. ▌

(16a) Planerna för återhämtning och resiliens bör innehålla en detaljerad förklaring av 

hur planerna och åtgärderna för återhämtning och resiliens ska bidra till var och 

en av de sex europeiska prioriteringarna, inbegripet de respektive och 

övergripande minimibudgetanslagen.

(16b) Planerna bör också innehålla en förklaring av hur de bidrar till och inte strider 

mot unionens politik, FN:s mål för hållbar utveckling, den europeiska pelaren för 
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sociala rättigheter, Parisavtalet samt förstärkningen av den inre marknaden. 

Planerna bör också innehålla en förklaring av hur de bidrar till och inte strider 

mot unionens strategiska och ekonomiska intressen, inte ersätter nationella 

budgetutgifter och respekterar additionalitetsprincipen för unionens finansiering 

och principen om att inte orsaka betydande skada. Planerna bör förklara hur de är 

förenliga med principerna om EU-strategin för jämställdhet 2020–2025.

(16c) De nationella planerna för återhämtning och resiliens bör inte påverka rätten att 

ingå eller tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt med 

unionsrätt och nationell rätt och unionspraxis och nationell praxis.

(16d) Planerna bör förklara hur de bidrar till att på ett effektivt sätt ta itu med de 

utmaningar som fastställts i de relevanta landsspecifika rekommendationerna för 

den berörda medlemsstaten, eller i andra relevanta dokument som officiellt 

antagits av kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 

Om kommissionen efter en djupgående granskning kommer fram till att det i en 

medlemsstat råder obalanser eller alltför stora obalanser ska planerna innehålla 

en förklaring av hur rekommendationerna enligt artikel 6 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 1176/20111 är förenliga med planerna. Planerna 

bör i detalj ange de planerade tydliga delmålen, målen och tidsplanen för 

genomförandet av reformerna och investeringarna.

(16e) Planerna bör utgöra ett omfattande reform- och investeringspaket och uppge hur 

de är förenliga. Planerna bör i detalj uppge de planerade offentliga och privata 

investeringsprojekten, den relaterade investeringsperioden och hänvisningar till 

involvering av privata partner, i tillämpliga fall. Planerna bör även innehålla den 

uppskattade totala kostnaden för reformerna och investeringarna. De bör i 

förekommande fall innehålla information om befintlig eller planerad 

unionsfinansiering och kopplingen mellan tidigare eller planerade reformer inom 

ramen för stödprogrammet för strukturreformen eller instrumentet för tekniskt 

stöd samt information om de kompletterande åtgärder som kan komma att 

behövas, inbegripet en tidsplan för alla policyåtgärder.

1 EUT L 306, 23.11.2011.
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(16f) Regionala och lokala myndigheter, som befinner sig närmast sina medborgare och 

har direkta erfarenheter av behoven och problemen i de lokala samhällena och 

ekonomierna, spelar en avgörande roll i den ekonomiska och sociala 

återhämtningen. Med beaktande av detta bör de aktivt involveras i planeringen och 

genomförandet av faciliteten, inbegripet i utarbetandet av planerna för 

återhämtning och resiliens samt förvaltningen av projekt inom ramen för 

faciliteten. För att fullt ut utnyttja regionala och lokala myndigheters potential för 

att uppnå återhämtning och resiliens bör de genomföra en del av facilitetens 

medel, samtidigt som medlemsstatens subsidiaritetsprincip beaktas.

(16g) Planerna bör i tillämpliga fall uppge begäran om lånestöd och de ytterligare 

delmålen.

(16h) Planerna bör innehålla en förklaring av medlemsstatens planer, system och 

konkreta åtgärder för att förhindra, upptäcka och åtgärda intressekonflikter, 

korruption och bedrägeri vid användning av de medel som härrör från faciliteten.

(16i) Planerna bör innehålla detaljer om medlemsstaternas arrangemang för att 

säkerställa att mottagande företag inte är involverade i några rapporteringspliktiga 

skattearrangemang enligt rådets direktiv (EU) 2018/8221 i samband med 

gränsöverskridande arrangemang.

(16j) Planerna bör i förekommande fall omfatta investeringar i gränsöverskridande 

eller paneuropeiska projekt för att stödja det europeiska samarbetet.

(16k) Alla medlemsstater som erhåller stöd genom faciliteten bör respektera och främja 

de värden som fastslås i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. 

Kommissionen bör ha befogenhet att initiera innehållandet av åtagande- eller 

betalningsbemyndigandena till medlemsstater inom ramen för faciliteten i 

händelse av generella brister när det gäller rättsstatens principer om de påverkar 

eller riskerar att påverka principerna om en sund ekonomisk förvaltning eller 

skyddet av unionens ekonomiska intressen. Faciliteten bör föreskriva tydliga regler 

och förfaranden för att initiera eller upphäva innehållandemekanismen. I detta 

avseende bör förfarandet för att initiera innehållandet av finansieringen inom 

ramen för faciliteten, och dess därpå följande placering i en reserv, endast kunna 

1 EUT L 139, 5.6.2018.
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blockeras om en kvalificerad majoritet i rådet eller en majoritet i 

Europaparlamentet motsätter sig det. Utbetalningarna till slutmottagarna och 

stödmottagarna, inbegripet lokala och regionala myndigheter, bör fortsätta.

(16l) Åtgärder som inleddes från och med den 1 februari 2020 och som är kopplade till 

de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-krisen bör vara 

berättigade till finansiering.

(17) Om en medlemsstat undantas från övervakning och bedömning av den europeiska 

planeringsterminen på grundval av artikel 12 i förordning (EU) nr 472/20131, eller är 

föremål för övervakning enligt rådets förordning (EG) nr 332/20022, bör det vara 

möjligt att tillämpa bestämmelserna i den här förordningen på den berörda 

medlemsstaten i förhållande till de utmaningar och prioriteringar som identifieras 

genom de åtgärder som fastställs i de förordningarna.

(18) För att bidra till medlemsstaternas utarbetande och genomförande av planerna för 

återhämtning och resiliens bör Europaparlamentet och rådet inom ramen för den 

europeiska planeringsterminen kunna diskutera läget när det gäller återhämtning, 

resiliens och anpassningsförmåga i unionen. För att säkerställa lämpliga underlag bör 

denna diskussion grundas på kommissionens strategiska och analytiska information 

som finns tillgänglig inom den europeiska planeringsterminen och i tillämpliga fall 

på information om genomförandet av planerna under de föregående åren. 

Kommissionen bör samtidigt och på lika villkor förse Europaparlamentet och rådet 

med alla relevanta uppgifter. En dialog om återhämtning och resiliens som bygger 

på den befintliga strukturerade ekonomiska dialogen bör hållas i 

Europaparlamentets relevanta utskott för att säkerställa transparens och 

ansvarsskyldighet.

(19) För att säkerställa ett meningsfullt ekonomiskt bidrag som står i proportion till 

medlemsstaternas faktiska behov av att genomföra och slutföra de reformer och 

investeringar som ingår i planen för återhämtning och resiliens är det lämpligt att 

fastställa ett högsta ekonomiskt bidrag som är tillgängligt för dem inom faciliteten, 

när det gäller det ekonomiska stödet (dvs. det ekonomiska stödet som inte behöver 

återbetalas). Under 2021 och 2022 bör detta högsta bidrag beräknas på grundval av 

1 EUT L 140, 27.5.2013.
2 EGT L 53, 23.2.2002.
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befolkningsmängden, inversen av BNP per capita och den relativa arbetslösheten i 

varje medlemsstat för perioden 2015–2019. Under 2023 och 2024 bör detta högsta 

ekonomiska bidrag beräknas på grundval av befolkningsmängden, inversen av 

BNP och det ackumulerade BNP-fallet som konstaterats under perioden 2020–

2021 jämfört med 2019.

(20) Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande för medlemsstaternas inlämning av 

förslag till planer för återhämtning och resiliens, och innehållet i dessa planer. För att 

säkerställa att förfarandena är effektiva bör en medlemsstat lämna in en plan för 

återhämtning och resiliens senast den 30 april, i form av en separat bilaga till det 

nationella reformprogrammet. För att säkerställa ett snabbt genomförande bör 

medlemsstaterna den 15 oktober föregående år kunna lägga fram ett utkast till plan 

tillsammans med ett utkast till budget för det kommande året. För utarbetandet av 

planerna för återhämtning och resiliens kan medlemsstaterna använda 

instrumentet för tekniskt stöd i enlighet med förordning XX/YYYY [om inrättande 

av ett instrument för tekniskt stöd].

(20a) Kommissionen bör i sin utvärdering beakta de synergier som skapas mellan olika 

medlemsstaters planer för återhämtning och resiliens och komplementariteten 

mellan dessa planer och andra investeringsplaner på nationell nivå. 

Kommissionen bör i förekommande fall samråda med relevanta intressenter i 

unionen för att få deras synpunkter i fråga om egenansvar, förenlighet och 

effektivitet för den nationella planen för återhämtning och resiliens. 

Kommissionen bör också kräva att en oberoende expert genomför en 

konsekvensbedömning av planen ur ett jämställdhetsperspektiv eller själv 

genomföra en sådan bedömning. 

▌

(22) Kommissionen bör bedöma den plan för återhämtning och resiliens som 

medlemsstaterna föreslår och samarbeta nära med den berörda medlemsstaten. 

Kommissionen bör fullt ut respektera det nationella egenansvaret för förfarandet och 

bör också beakta de synergier som skapas mellan olika medlemsstaters planer för 

återhämtning och resiliens och komplementariteten mellan dessa planer och andra 

investeringsplaner på nationell nivå. Kommissionen bör bedöma planen för 

återhämtning och resiliens på grundval av en förteckning över krav och en 
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förteckning över kriterier som bör påvisa dess ändamålsenlighet, effektivitet, 

relevans och enhetlighet och som, för detta ändamål, bör beakta den motivering 

och de delar som den berörda medlemsstaten tillhandahåller ▌. 

(23) Lämpliga riktlinjer bör fastställas, som en bilaga till denna förordning, för att utgöra 

en grund för kommissionen att på ett transparent och rättvist sätt bedöma planerna 

för återhämtning och resiliens och för att fastställa det ekonomiska bidraget i enlighet 

med de mål och andra relevanta krav som fastställs i denna förordning. För 

transparensens och effektivitetens skull bör ett system för bedömningen av förslagen 

till planer för återhämtning och resiliens inrättas. Resultatet av bedömningen av de 

antagna planerna bör offentliggöras.

(24) För att bidra till utarbetandet av högkvalitativa planer och bistå kommissionen vid 

bedömningen av de planer för återhämtning och resiliens som medlemsstaterna 

lämnar in och i bedömningen av i vilken grad de har uppnåtts bör det finnas 

bestämmelser om användning av expertrådgivning och, på begäran av 

medlemsstaten, inbördes rådgivning och tekniskt stöd. När sådan expertis specifikt 

gäller arbetsmarknadspolitik bör arbetsmarknadens parter involveras.

(25) För enkelhetens skull bör det ekonomiska bidraget fastställas på basis av enkla 

kriterier. Det ekonomiska bidraget bör fastställas på grundval av de uppskattade 

totala kostnaderna för den plan för återhämtning och resiliens som föreslagits av den 

berörda medlemsstaten. Finansiering från faciliteten bör inte stödja åtgärder som 

minskar de offentliga intäkterna under en längre period eller permanent, såsom 

skatte- eller avgiftssänkningar.

(26) Förutsatt att planen för återhämtning och resiliens uppfyller bedömningskriterierna 

på ett tillfredsställande sätt bör den berörda medlemsstaten tilldelas det högsta 

ekonomiska bidraget om de uppskattade totala kostnaderna för de reformer och 

investeringar som ingår i planen för återhämtning och resiliens är lika med eller 

högre än det högsta ekonomiska bidraget i sig. Den berörda medlemsstaten bör i 

stället tilldelas ett belopp som är lika med den uppskattade totala kostnaden för 

planen för återhämtning och resiliens om den uppskattade totala kostnaden är lägre 

än det högsta ekonomiska bidraget i sig. Medlemsstaten bör inte beviljas något 

ekonomiskt bidrag om planen för återhämtning och resiliens inte på ett 

tillfredsställande sätt uppfyller bedömningskriterierna. Om kommissionen anser att 
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planen inte på ett tillfredsställande sätt uppfyller bedömningskriterierna bör den 

informera Europaparlamentet och rådet och begära att den berörda 

medlemsstaten lämnar in en reviderad plan. 

▌

(28) Ekonomiskt stöd till en medlemsstats plan bör vara möjligt i form av ett lån, under 

förutsättning att ett låneavtal ingås med kommissionen, baserat på en vederbörligen 

motiverad begäran från den berörda medlemsstaten. Lån till stöd för genomförandet 

av nationella planer för återhämtning och resiliens bör tillhandahållas på löptider som 

återspeglar dessa utgifters långsiktighet och inbegripa en tydlig och exakt 

återbetalningsplan. Dessa löptider får avvika från löptiderna för de medel som 

unionen lånar för att finansiera lånen på kapitalmarknaderna. Det är därför 

nödvändigt att föreskriva en möjlighet att göra undantag från principen i artikel 220.2 

i budgetförordningen, enligt vilken löptiderna för lån till ekonomiskt stöd inte bör 

omvandlas.

(29) Begäran om ett lån bör motiveras av de finansiella behov som är kopplade till 

ytterligare reformer och investeringar som ingår i planen för återhämtning och 

resiliens, särskilt de som är relevanta för den gröna och digitala omställningen, och 

därmed av en högre kostnad för planen än det högsta ekonomiska bidrag som 

tilldelas via det icke återbetalningspliktiga bidraget. Det bör vara möjligt att lämna in 

en ansökan om ett lån samtidigt som planen lämnas in. Om en ansökan om lån görs 

vid en annan tidpunkt bör den åtföljas av en reviderad plan med ytterligare delmål 

och mål. För att säkerställa en tidigareläggning av medel bör medlemsstaterna begära 

ett lånestöd senast den 31 augusti 2024. I syfte att upprätthålla en sund ekonomisk 

förvaltning bör det totala beloppet för alla lån som beviljas enligt denna förordning 

begränsas. Dessutom bör den högsta lånevolymen till varje medlemsstat inte 

överstiga 6,8% av dess bruttonationalinkomst. En ökning av det begränsade beloppet 

bör i undantagsfall vara möjligt under förutsättning att det finns tillgängliga medel. 

Av samma skäl avseende en sund ekonomisk förvaltning bör det vara möjligt att 

betala ut lånet i form av delbetalningar mot uppfyllande av resultat.

(30) En medlemsstat bör ha möjlighet att lämna en motiverad begäran om att ändra planen 

för återhämtning och resiliens under genomförandet, om objektiva omständigheter 
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motiverar ett sådant tillvägagångssätt. Kommissionen bör bedöma denna motiverade 

begäran och fatta ett nytt beslut inom två månader. Medlemsstaten bör när som helst 

under året kunna begära stöd genom instrumentet för tekniskt stöd i enlighet med 

förordning XX/YYYY [om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd] i syfte att 

ändra eller ersätta planen för återhämtning och resiliens.

(30a) Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som är med och antar besluten bör 

göra sitt bästa för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena för 

att säkerställa det smidiga och snabba antagandet av beslut om mobilisering och 

genomförande av faciliteten.

(31) För att uppnå effektivitet och förenkling i den ekonomiska förvaltningen av 

instrumentet bör unionens ekonomiska stöd till planer för återhämtning och resiliens 

utformas som en finansiering baserad på uppnådda resultat mätta i förhållande till 

delmål och mål som anges i de godkända planerna för återhämtning och resiliens. 

Det ytterligare lånestödet bör därför kopplas till ytterligare delmål och mål jämfört 

med dem som är relevanta för det ekonomiska stödet (dvs. det icke 

återbetalningspliktiga stödet). Utbetalningar bör göras när de relevanta delmålen 

har genomförts.

(32) För att få till stånd en sund ekonomisk förvaltning bör särskilda regler fastställas för 

budgetåtaganden, utbetalningar, innehållanden, annullering och återbetalning av 

medel. För att säkerställa förutsebarhet bör det vara möjligt för medlemsstaterna att 

lämna in ansökningar om utbetalningar två gånger per år. Utbetalningarna bör göras i 

delbetalningar och baseras på en positiv bedömning från kommissionens sida av 

medlemsstatens genomförande av planen för återhämtning och resiliens. 

Kommissionen bör tillhandahålla en förhandsfinansiering på upp till 20 % av det 

totala stödet från fonderna, enligt beslutet om godkännande av en plan för 

återhämtning och resiliens. Det bör vara möjligt att hålla inne och annullera samt 

att minska och återkräva det ekonomiska bidraget om medlemsstaten inte genomför 

planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt eller vid allvarliga 

oriktigheter, däribland bedrägeri, korruption och intressekonflikter. Återvinning 

bör, när så är möjligt, säkerställas genom avräkning mot utestående utbetalningar 

inom ramen för faciliteten. Lämpliga kontradiktoriska förfaranden bör inrättas för 

att säkerställa att kommissionens beslut avseende innehållande, annullering och 
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återkrav av betalda belopp respekterar medlemsstaternas rätt att inkomma med 

synpunkter.

(32a) För att skydda unionens ekonomiska intressen vid genomförandet av faciliteten 

bör medlemsstaterna säkerställa ett fungerande ändamålsenligt och effektivt 

system för interna kontroller och återkräva belopp som felaktigt betalats ut eller 

använts felaktigt. Medlemsstaterna bör samla in uppgifter och information som 

gör det möjligt att förebygga, upptäcka och korrigera allvarliga oriktigheter, 

däribland bedrägeri, korruption och intressekonflikter i samband med de åtgärder 

som stöds genom faciliteten.

(33) För en effektiv övervakning av genomförandet bör medlemsstaterna rapportera 

halvårsvis inom den europeiska planeringsterminen om de framsteg som gjorts när 

det gäller att uppfylla planen för återhämtning och resiliens. Dessa av 

medlemsstaterna utarbetade rapporterna bör vederbörligen återspeglas i de nationella 

reformprogrammen, vilka bör användas som ett verktyg för att rapportera om 

framsteg mot slutförandet av planen för återhämtning och resiliens. 

Europaparlamentets behöriga utskott får när som helst höra medlemsstaternas 

företrädare med ansvar för planerna för återhämtning och resiliens och andra 

relevanta institutioner och intressenter för att diskutera de åtgärder som föreskrivs 

i och som ska vidtas enligt denna förordning.

(34) För transparensens skull bör de planer för återhämtning och resiliens som antas av 

kommissionen överlämnas samtidigt till Europaparlamentet och rådet, och 

kommissionen bör vid behov informera om dem. Kommissionen bör se till att 

utgifterna inom ramen för faciliteten synliggörs genom att klart ange att de projekt 

som får stöd tydligt bör märkas som ”EU-initiativ för återhämtning”.

(35) Utgifterna inom ramen för faciliteten bör vara effektiva och ha en dubbel positiv 

inverkan på Europas återhämtning från krisen och på Europas omställning till en 

hållbar ekonomi. För att säkerställa en effektiv och enhetlig tilldelning av medel från 

unionsbudgeten, upprätthålla principen om sund ekonomisk förvaltning och undvika 

intressekonflikter bör åtgärder enligt denna förordning vara förenliga med och 

komplettera pågående unionsprogram, samtidigt som dubbel finansiering av samma 

utgifter undviks. Framför allt bör kommissionen och medlemsstaterna i alla skeden 
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av förfarandet säkerställa en effektiv samordning för att säkerställa enhetlighet, 

samstämmighet, komplementaritet och synergi mellan olika finansieringskällor, och 

tekniskt stöd från instrumentet för tekniskt stöd. Medlemsstaterna bör i detta syfte 

vara skyldiga att lägga fram relevant information om befintlig eller planerad 

unionsfinansiering när de lämnar in sina planer till kommissionen. Ekonomiskt stöd 

inom faciliteten bör tillhandahållas utöver det stöd som ges inom andra unionsfonder 

och program, och de reformer och investeringsprojekt som finansieras inom 

faciliteten bör kunna erhålla finansiering från andra unionsprogram och 

unionsinstrument, under förutsättning att sådant stöd inte täcker samma kostnad.

(36) I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet av 

den 13 april 2016 om bättre lagstiftning behöver faciliteten utvärderas på grundval 

av information som samlats in i enlighet med särskilda övervakningskrav, samtidigt 

som överreglering och administrativa bördor bör undvikas, särskilt för 

medlemsstaterna. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som 

tjänar som grund för utvärdering av instrumentets verkan i praktiken. En särskild 

resultattavla som kompletterar den befintliga sociala resultattavlan och den 

befintliga resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser bör 

inrättas i detta syfte. Utgifterna inom ramen för faciliteten bör omfattas av ett 

särskilt förfarande för beviljande av ansvarsfrihet, i ett separat kapitel i 

kommissionens rapport om beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 318 i EUF-

fördraget. Uppgifter som samlas in för övervakningsändamål bör samlas in 

uppdelade efter kön.

(36a) Kommissionen bör vara ansvarig för genomförandet av faciliteten och bör inställa 

sig i Europaparlamentet för att vid behov ge förklaringar, även vid grov 

vårdslöshet eller försummelse. I detta avseende kan Europaparlamentet utfärda 

rekommendationer för att åtgärda de konstaterade bristerna.

(37) Det är lämpligt att kommissionen lägger fram en halvårsrapport för 

Europaparlamentet och rådet om genomförandet av den facilitet som anges i denna 

förordning. Denna rapport bör innehålla detaljerad information om de framsteg som 

medlemsstaterna gör, inbegripet statusen när det gäller genomförandet av mål och 

delmål, enligt de godkända planerna för återhämtning och resiliens. Den bör också 

innehålla information om volymen på de intäkter som avsatts för faciliteten inom 
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EU:s instrument för återhämtning under det föregående året, uppdelade per 

budgetpost, och hur de belopp som erhålls genom EU:s instrument för återhämtning 

bidragit till att uppnå målen för faciliteten.

(38) En oberoende utvärdering som granskar uppnåendet av målen för den facilitet som 

inrättas genom denna förordning, effektiviteten i användningen av dess medel och 

dess mervärde bör genomföras. Utvärderingen bör om lämpligt åtföljas av ett förslag 

om ändringar av denna förordning. En oberoende efterhandsutvärdering bör 

dessutom behandla instrumentens långsiktiga effekter.

(38a) Kommissionen bör lägga fram översyner av genomförandet av faciliteten och vid 

behov föreslå ändringar av förordningen för att säkerställa ett fullständigt 

utnyttjande av anslagen.

(39) De planer för återhämtning och resiliens som ska genomföras av medlemsstaterna 

och de motsvarande ekonomiska bidrag som tilldelas dem bör fastställas genom 

delegerade akter. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

EUF-fördraget avseende antagandet av planerna för återhämtning och resiliens och 

utbetalningen av det ekonomiska stödet när relevanta delmål och mål har uppnåtts 

bör delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet 

av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet 

i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter. Efter antagandet av en delegerad akt bör det vara 

möjligt för den berörda medlemsstaten och kommissionen att komma överens om 

vissa operativa arrangemang av teknisk natur, med detaljerade uppgifter om aspekter 

av genomförandet med avseende på tidsfrister, indikatorer för delmål och mål samt 

tillgång till underliggande data. För att de operativa arrangemangen med avseende på 

de rådande omständigheterna under genomförandet av planen för återhämtning och 

resiliens ska kunna fortsätta att vara relevanta bör det vara möjligt att ändra delar i 

dessa tekniska arrangemang genom ömsesidig överenskommelse. Övergripande 

finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 
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322 i EUF-fördraget är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i 

budgetförordningen och bestämmer särskilt förfarandet för upprättande och 

genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt 

genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. De regler 

som antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget gäller även skydd av unionens 

budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna, 

eftersom respekt för rättsstaten är en förutsättning för sund ekonomisk förvaltning 

och effektivt unionsstöd.

(40) I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU, Euratom) nr 883/20131, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/952, rådets 

förordning (Euratom, EG) nr 2185/963 och rådets förordning (EU) 2017/19394 ska 

unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet 

förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, 

krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder 

eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I synnerhet 

gäller att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med 

förordning (EU) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, utföra 

administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att 

fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig 

verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning 

(EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten i överensstämmelse med 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 
september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 
248, 18.9.2013, s. 1).

2 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

3 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

4 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 
31.10.2017, s. 1).
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Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/13711 utreda och lagföra 

bedrägeri och andra brott som skadar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med 

budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen 

samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge 

kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten 

alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är 

involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter till 

kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska 

revisionsrätten. För att säkerställa full transparens bör slutmottagare eller 

mottagare av finansiering från faciliteten tillkännages. I syfte att utföra revisioner 

och kontroller av hur medlen har använts bör medlemsstaterna lämna information 

i elektroniskt format och i en enda databas, utan att detta skapar onödiga 

administrativa bördor.

(41) Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna själva utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 

vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om 

Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går 

denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet. 

Regelbundna översyner och uppdateringar om hur programmet fungerar bör 

lämnas till Europaparlamentet som underlag för diskussioner, till exempel vid 

konferensen om Europas framtid.

(42) För att snabbt kunna tillämpa de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den 

träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot 
unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser och finansieringsram

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas en facilitet för återhämtning och resiliens (nedan kallad 

faciliteten).

I förordningen fastställs facilitetens mål, finansiering, formerna för unionens finansiering och 

reglerna för tillhandahållandet av sådan finansiering.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med unionsfonder:

1. unionsfonder: de fonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) YYYY/XX [nya förordningen om gemensamma bestämmelser]1. 

2. ekonomiskt bidrag: icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd som finns tillgängligt 

för tilldelning eller som tilldelas medlemsstaterna inom faciliteten.

2a. icke-revolverande lån: ett lån som ges till en medlemsstat med en fastställd 

återbetalningsplan i form av regelbundna delbetalningar.

3. den europeiska planeringsterminen för samordning av ▌politiken (nedan kallad den 

europeiska planeringsterminen): det förfarande som anges i artikel 2-a i rådets 

förordning (EG) nr 1466/972.

3a. nationell myndighet: en eller flera myndigheter, inbegripet myndigheter på 

regional och lokal nivå, samt medlemsstatsorganisationer i den mening som avses i 

artikel 2.42 i budgetförordningen, vilka samarbetar i en partnerskapsanda i 

överensstämmelse med medlemsstaternas institutionella och rättsliga ramar.

1 EUT C , , s. .
2 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av 

övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken (EGT L 209, 2.8.1997, s. 1).
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3b. additionalitet: vid tillämpningen av denna förordning efterlevnad av det 

additionalitetskrav som anges i [artikel 209.2 b] i [budgetförordningen] och, i 

tillämpliga fall, maximering av privata investeringar i enlighet med 

[artikel 209.2 d] i [budgetförordningen].

3c. delmål: tydliga, kvalitativa och kvantitativa, mätbara och kontrollerbara 

åtaganden som en medlemsstat gjort inom ramen för planerna för återhämtning 

och resiliens.

3d. resiliens: förmågan att hantera ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och 

ihållande strukturella förändringar till följd av alla typer av kriser på ett rättvist, 

hållbart och inkluderande sätt och att främja välbefinnande för alla.

3e. inte orsaka betydande skada: inte stödja eller bedriva ekonomisk verksamhet som 

orsakar betydande skada för ett miljömål, i förekommande fall, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/8521 (EU:s 

taxonomiförordning). Kommissionen ska utarbeta tekniska riktlinjer för den 

praktiska tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada, med 

beaktande av den förordningen.

3f. unionens klimat- och miljömål: unionens klimatmål enligt förordning (EU).../... 

[Europeisk klimatlag].

Artikel 3 

Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för den facilitet som inrättas genom denna förordning ska vara sex 

europeiska prioriteringar som är strukturerade i pelare enligt följande:

– En rättvis grön omställning, med beaktande av målen för den gröna given.

– Digital omvandling, med beaktande av målen för den europeiska digitala strategin. 

– Ekonomisk sammanhållning, produktivitet och konkurrenskraft, med beaktande av 

målen för industristrategin och SMF-strategin.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om 
inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av 
förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).



PE662.894/ 26

SV

– Social och territoriell sammanhållning, med beaktande av målen för den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter.

– Institutionell resiliens, i syfte att öka krisreaktionskapaciteten och krisberedskapen.

– Next Generation EU-politiken, med beaktande av målen för den europeiska 

kompetensagendan, ungdomsgarantin och barngarantin.

Planer för återhämtning och resiliens som är berättigade till finansiering inom ramen för 

detta instrument ska tilldela 100 % av anslaget, mätt i samlade kostnader, till investerings- 

och reformåtgärder som omfattas av de sex europeiska prioriteringarna. Varje enskild 

nationell plan för återhämtning och resiliens ska tilldela minst 7 % av anslaget, mätt i 

samlade kostnader, till investerings- och reformåtgärder som omfattas av de sex europeiska 

prioriteringarna.

Kommissionen ska utarbeta tekniska riktlinjer för den praktiska användningen av anslaget.

För att bidra till och vara helt förenligt med unionens klimat- och miljömål, särskilt 

omställningen för att uppnå unionens uppdaterade klimatmål för 2030 och uppfylla målet 

om klimatneutralitet i unionen senast 2050, i enlighet med [förordning (EU) 2020/XXX om 

inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning 

(EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)], ska minst 40% av anslaget till varje enskild plan 

för återhämtning och resiliens bidra till integreringen av klimat och biologisk mångfald i 

de sex europeiska prioriteringarna.

I linje med prioriteringarna i den europeiska digitala strategin och behovet av att uppnå en 

digital inre marknad, vilket kommer att stärka unionens konkurrenskraft på global nivå 

och dessutom bidra till att göra unionen mer resilient, mer innovativ och till dess 

strategiska autonomi, ska minst 20 % av beloppet för varje plan för återhämtning och 

resiliens bidra till finansieringen av digitala utgifter i de sex europeiska prioriteringarna.

Artikel 4

Allmänna och särskilda mål

1. Det allmänna målet för faciliteten ska vara att fokusera på de sex europeiska 

prioriteringar som anges i artikel 3. Särskild uppmärksamhet bör ägnas samspelet 

och kopplingarna mellan de sex europeiska prioriteringarna för att säkra 

samstämmighet och synergier och därigenom skapa ett europeiskt mervärde. 

Faciliteten ska främja unionens ekonomiska, sociala och territoriella 
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sammanhållning och konvergens samt dess strategiska autonomi genom att 

förbättra medlemsstaternas resiliens, krisberedskap och anpassningsförmåga, lindra 

krisens sociala, ekonomiska och jämställdhetsrelaterade konsekvenser, stödja den 

rättvisa gröna och digitala omställningen, ▌bidra till att återställa tillväxtpotentialen i 

unionens ekonomier, främja skapandet av sysselsättning av god kvalitet efter 

covid-19-krisen, främja hållbar tillväxt och stärka euroområdet.

1b. Faciliteten ska bidra till målen för unionens politik, FN:s mål för hållbar 

utveckling, den europeiska pelaren för sociala rättigheter, Parisavtalet och 

stärkandet av den inre marknaden.

2. För att uppnå detta allmänna mål ska det särskilda målet för faciliteten vara att ge 

medlemsstaterna ekonomiskt stöd i syfte att uppnå de tydliga delmål och mål för 

hållbara tillväxtfrämjande reformer och investeringar som anges i deras planer för 

återhämtning och resiliens. Detta särskilda mål ska eftersträvas i nära och 

transparent samarbete med de berörda medlemsstaterna.

Artikel 4a

Övergripande principer

1. Faciliteten får inte strida mot unionens strategiska och ekonomiska intressen. Stöd 

får i detta avseende inte ges till projekt som ingår i tredjeländers strategiska 

investeringsplaner och som omfattas av de faktorer som kan inverka på säkerheten 

eller den allmänna ordningen, som medlemsstaterna och kommissionen ska beakta 

i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2019/4521.

2. Stöd från faciliteten får inte ersätta återkommande nationella budgetutgifter och 

ska respektera principen om additionalitet från unionsfinansiering.

3. Faciliteten ska endast stödja projekt som respekterar principen om att inte orsaka 

betydande skada.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om 
upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen 
(EUT L 79I, 21.3.2019, s. 1).
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Artikel 5

Medel från EU:s instrument för återhämtning

1. De åtgärder som avses i artikel 2 i förordning [EURI] ska genomföras inom 

faciliteten enligt följande: 

a) Genom det belopp på 337 968 000 000 EUR som avses i artikel 3.2 a ii 

i förordning [EURI], i löpande priser [312 500 000 000 EUR i 2018 års 

priser], tillgängligt för icke återbetalningspliktigt stöd, om inte annat följer av 

artikel 4.4 och 4.8 i förordning [EURI].

Dessa belopp ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i 

enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen.

b) Genom det belopp på 385 856 000 000 EUR som avses i artikel 3.2 b i 

förordning [EURI], i löpande priser [360 000 000 000 EUR i 2018 års priser], 

tillgängligt för icke-revolverande lån till medlemsstater enligt artiklarna 12 

och 13, om inte annat följer av artikel 4.5 i förordning [EURI].

2. De belopp som avses i punkt 1 a får också täcka utgifter för den förberedelse, 

övervakning, kontroll, revision och utvärdering som krävs för att förvalta faciliteten 

och för att uppnå dess mål, särskilt studier, expertmöten, informations- och 

kommunikationsåtgärder, inbegripet övergripande information om unionens politiska 

prioriteringar, i den mån de har anknytning till denna förordnings mål, samråd med 

nationella myndigheter, arbetsmarknadens parter, det civila samhället, i synnerhet 

ungdomsorganisationer, och andra relevanta intressenter, utgifter för it-nätverk 

som fokuserar på informationsbehandling och -utbyte, gemensamma it-verktyg samt 

alla andra utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen har för 

förvaltningen av faciliteten. Utgifterna får också täcka kostnader för annan 

stödverksamhet såsom kvalitetskontroll och övervakning av projekt på fältet samt 

kostnader för inbördes rådgivning och experter för bedömning och genomförande av 

hållbara tillväxtfrämjande reformer och investeringar. För sådan verksamhet får 

medlemsstaterna också begära tekniskt stöd i enlighet med förordning XX/YYYY 

[inrättande av ett instrument för tekniskt stöd].

2a. Före den 31 december [2024] ska kommissionen beräkna det förväntade belopp i 

outnyttjade åtagandebemyndiganden och tillbakadragna anslag som är tillgängligt 



PE662.894/ 29

SV

för icke-återbetalningspliktigt stöd enligt punkt 1 a i denna artikel, och som kan 

föras in i unionens budget för att förstärka program med europeiskt mervärde 

såsom externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 

i budgetförordningen i EU:s förslag till budget 2025.

Kommissionen ska på individuell basis föreslå att de program som anges i första 

stycket förstärks först efter det att en bedömning gjorts där det konstaterats att de 

berörda programmen behöver ökad finansiering för att de mål som fastställs i 

respektive lagstiftning ska kunna uppnås.

Kommissionens bedömning ska läggas fram för budgetmyndigheten. Parlamentet 

och rådet ska ha möjlighet att ändra, godkänna eller förkasta vart och ett av 

kommissionens förslag att förstärka de särskilda program som anges i första 

stycket i denna punkt.

De belopp som inte används för att förstärka de program som anges i första stycket 

i denna punkt ska användas i sin helhet för återbetalning av den finansiering som 

kommissionen har använt för att finansiera faciliteten.

Artikel 6

Medel från program med delad förvaltning

1. Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras 

begäran överföras till faciliteten. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i 

enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen. Dessa medel ska användas till 

förmån för den berörda medlemsstaten, med en högsta gräns på 5 % av 

medlemsstatens budgetanslag.

2. Medlemsstaterna får föreslå att upp till 5 % av deras planer för återhämtning och 

resiliens tilldelas instrumentet för tekniskt stöd och InvestEU-programmet, särskilt 

för solvensstödåtgärder, samt program inom den fleråriga budgetramen med direkt 

förvaltning för barn, ungdomar, inklusive Erasmus, kultur, samt forskning och 

innovation, inklusive Horisont Europa, men endast om det tilldelade beloppet ska 

bidra till att uppnå målen och uppfylla kraven i denna förordning i enlighet med 

artiklarna 3, 4 och 4a och följer bedömningsförfarandet i artikel 17. Det tilldelade 

beloppet ska användas i enlighet med reglerna för de fonder till vilka medlen förs 

över och till förmån för den berörda medlemsstaten. Ingen medfinansiering krävs 



PE662.894/ 30

SV

för det belopp som förs över. Kommissionen ska genomföra dessa medel i enlighet 

med artikel 62.1 a i budgetförordningen.

Artikel 7

Genomförande

Faciliteten ska genomföras av kommissionen genom direkt förvaltning i enlighet med 

budgetförordningen.

Artikel 8

Additionalitet och kompletterande finansiering

Stöd inom faciliteten ska ges utöver det stöd som ges inom andra unionsfonder och program 

och den finansiering som tillhandahålls av Europeiska investeringsbanksgruppen eller 

andra internationella finansinstitutioner där en medlemsstat är aktieägare. Reform- och 

investeringsprojekt kan få stöd från andra unionsprogram och unionsinstrument, under 

förutsättning att sådant stöd inte täcker samma kostnad.

Artikel 9

Åtgärder som kopplar faciliteten till sund ekonomisk styrning

När stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul har avaktiverats ska 

kommissionen inom tre månader lägga fram ett förslag till ändring av denna förordning 

för att koppla faciliteten till sund ekonomisk styrning i enlighet med artikel 15.7 i 

[förordningen om gemensamma bestämmelser]. ▌

Artikel 9a

Åtgärder för att koppla faciliteten till skyddet av unionsbudgeten vid generella brister när 

det gäller rättsstatens principer

1. Faciliteten ska endast vara tillgänglig för medlemsstater som har förpliktat sig att 

respektera rättsstatens principer och unionens grundläggande värderingar.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att initiera innehållandet av åtagande- eller 

betalningsbemyndigandena till medlemsstater inom ramen för faciliteten i 

händelse av generella brister när det gäller rättsstatens principer om de påverkar 

eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller 

skyddet av unionens ekonomiska intressen.
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3. Följande ska särskilt anses vara generella brister när det gäller rättsstatens 

principer om de påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund 

ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens ekonomiska intressen:

a) Att äventyra rättsväsendets oberoende, även att på något sätt begränsa 

möjligheten att utöva rättsliga funktioner självständigt genom att externt 

påverka garantierna för oberoende, genom att inskränka domar på order 

utifrån, genom att godtyckligt se över regler om anställning eller 

anställningsvillkor för personal inom rättsväsendet, genom att utöva 

inflytande över anställda inom rättsväsendet på ett sätt som äventyrar deras 

opartiskhet eller genom att inkräkta på juridiska ombuds oberoende.

b) Att inte förhindra, rätta till eller tillgripa påföljder mot godtyckliga eller 

olagliga beslut från myndigheter, inklusive brottsbekämpande myndigheter, 

att undanhålla dessa myndigheter finansiella resurser och personalresurser 

så att de inte kan fungera korrekt eller att underlåta att säkerställa att inga 

intressekonflikter föreligger.

c) Att begränsa tillgången till rättsmedel och deras effektivitet, inbegripet 

genom restriktiva förfaranderegler, bristfälligt genomförande av domar, 

eller att begränsa effektiva utredningar, åtal eller påföljder för överträdelser 

av lagstiftningen.

d) Att äventyra en medlemsstats administrativa kapacitet att iaktta 

unionsmedborgarskapets skyldigheter, inbegripet förmågan att effektivt 

genomföra de bestämmelser, normer och den politik som utgör kärnan i 

unionsrätten.

e) Åtgärder som försvagar skyddet av den konfidentiella kommunikationen 

mellan advokat och klient.

4. En generell brist när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat kan i 

synnerhet fastställas när ett eller flera av följande områden påverkas eller riskerar 

att påverkas:

a) Att de myndigheter i medlemsstaten som genomför faciliteten fungerar väl, i 

synnerhet i samband med offentlig upphandling eller förfaranden för 

beviljande av bidrag.
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b) Att marknadsekonomin fungerar väl och att konkurrensen och 

marknadskrafterna inom unionen därmed respekteras, samt att 

medlemskapets skyldigheter genomförs effektivt, inbegripet uppslutningen 

kring målet om en politisk, ekonomisk och monetär union.

c) Att de myndigheter som ansvarar för finansiell kontroll, övervakning och 

intern och extern revision fungerar väl, och att det finns välfungerande 

effektiva och transparenta system för ekonomisk förvaltning och 

ansvarsskyldighet.

d) Att utrednings- och åklagarmyndigheterna fungerar väl vad gäller åtal för 

bedrägeri, inbegripet skattebedrägeri, korruption eller andra överträdelser av 

unionsrätten som rör genomförandet av faciliteten.

e) Att oberoende domstolar gör en effektiv rättslig prövning av åtgärder eller 

underlåtenhet att vidta åtgärder av de myndigheter som avses i leden a, c och 

d.

f) Att nationella domstolar eller administrativa myndigheter förebygger och 

beivrar bedrägerier, inbegripet skattebedrägerier, korruption eller andra 

överträdelser av unionsrätten i samband med genomförandet av faciliteten, 

och påför mottagarna effektiva och avskräckande sanktioner.

g) Att medel som betalats ut på felaktiga grunder återvinns.

h) Att skatteundandragande och skattekonkurrens förebyggs och beivras samt 

att myndigheter som bidrar till administrativt samarbete i skattefrågor 

fungerar väl.

i) Att det finns ett effektivt och tidkritiskt samarbete med Olaf och, förutsatt att 

den berörda medlemsstaten deltar, med Eppo, i deras utredningar eller åtal 

enligt deras respektive rättsakter och principen om lojalt samarbete.

j) Att faciliteten genomförs korrekt efter en systematisk kränkning av 

grundläggande rättigheter.

5. Om villkoren i punkt 4 är uppfyllda får en eller flera av följande åtgärder antas:

a) Förbud mot att ingå nya rättsliga åtaganden.

b) Innehållande av åtagandebemyndiganden.
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c) Minskning av åtaganden, även genom finansiella korrigeringar.

d) Minskning av förfinansiering.

e) Avbrott i betalningsfrister.

f) Innehållande av utbetalningar.

Om inte annat föreskrivs i beslutet om att anta åtgärderna ska införandet av 

lämpliga åtgärder inte påverka medlemsstaternas skyldighet att göra betalningar 

till slutliga mottagare eller stödmottagare. Regionala och lokala åtgärder som 

berättigar till stöd ska fortsätta att omfattas av faciliteten. I händelse av brister 

från en medlemsstats sida ska regionala och lokala åtgärder som berättigar till 

stöd fortsätta att omfattas av faciliteten.

De åtgärder som vidtas ska stå i proportion till arten av den generella bristen när 

det gäller rättsstatens principer, samt hur allvarlig, långvarig och omfattande den 

är. De ska i så stor utsträckning som möjligt inriktas på de unionsåtgärder som 

påverkas eller kan komma att påverkas av denna brist.

Kommissionen ska via en webbplats eller internetportal tillhandahålla information 

och vägledning till de slutliga mottagarna eller stödmottagarna om 

medlemsstaternas skyldigheter.

Kommissionen ska också på samma webbplats eller portal tillhandahålla lämpliga 

verktyg för slutliga mottagare eller stödmottagare, så att kommissionen får 

information om varje överträdelse av dessa skyldigheter som, enligt dessa slutliga 

mottagare eller stödmottagare, direkt påverkar dem. Information som lämnas av 

slutliga mottagare eller stödmottagare i enlighet med denna punkt får endast 

beaktas av kommissionen om den åtföljs av ett bevis på att den berörda slutliga 

mottagaren eller stödmottagaren har lämnat in ett formellt klagomål till den 

behöriga myndigheten.

Baserat på den information som lämnas av de slutliga mottagarna eller 

stödmottagarna ska kommissionen säkerställa att varje belopp som 

medlemsstaterna ska betala verkligen betalas till de slutliga mottagarna eller 

stödmottagarna.
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6. Om kommissionen anser att den har rimliga skäl att tro att villkoren i punkt 4 är 

uppfyllda ska den skriftligen meddela medlemsstaten detta och ange på vilka 

grunder den baserat sin slutsats. Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta 

Europaparlamentet och rådet om varje sådant meddelande och dess innehåll.

När kommissionen bedömer huruvida villkoren i punkt 4 är uppfyllda ska den ta 

hänsyn till all relevant information, beslut av Europeiska unionens domstol, 

Europaparlamentets resolutioner, revisionsrättens rapporter samt slutsatser och 

rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk. 

Kommissionen ska också beakta de kriterier som används inom ramen för 

unionens anslutningsförhandlingar, särskilt kapitlen om regelverket avseende 

rättsväsendet och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, 

finansiell kontroll och beskattning, samt de riktlinjer som används inom ramen för 

samarbets- och kontrollmekanismen för att följa utvecklingen i en medlemsstat.

Kommissionen ska bistås av en panel av oberoende experter, som ska inrättas 

genom en delegerad akt.

Kommissionen får begära ytterligare uppgifter som är nödvändiga för 

bedömningen, både före och efter att den har dragit en slutsats.

Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla nödvändiga uppgifter och får 

lämna synpunkter inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen, som inte får 

vara kortare än en månad och inte heller längre än tre månader från den dag då 

slutsatsen meddelades. I sina synpunkter får medlemsstaten föreslå att 

korrigerande åtgärder antas.

Kommissionen ska beakta de uppgifter som inkommit och eventuella synpunkter 

från den berörda medlemsstaten, samt lämpligheten av eventuella föreslagna 

korrigerande åtgärder när den fattar beslut om att anta ett beslut om någon av de 

åtgärder som avses i punkt 5 eller inte. Kommissionen ska inom en vägledande 

frist på en månad, och i vilket fall som helst inom rimlig tid från dagen då 

uppgifterna mottogs, besluta om hur de mottagna uppgifterna ska följas upp

När kommissionen bedömer åtgärdernas proportionalitet ska den ta vederbörlig 

hänsyn till den information och vägledning som avses i denna punkt.
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Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller 

rättsstatens principer, ska den genom en genomförandeakt anta ett beslut om de 

åtgärder som avses i punkt 5.

Vid samma tidpunkt som kommissionen antar sitt beslut ska ett förslag om 

överföring till en budgetreserv av ett belopp som motsvarar värdet av de antagna 

åtgärderna översändas samtidigt till Europaparlamentet och rådet.

Genom undantag från artikel 31.4 och 31.6 i budgetförordningen ska 

Europaparlamentet och rådet överlägga om förslaget till överföring inom fyra 

veckor från det att det mottagits av båda institutionerna. Förslaget till överföring 

ska anses vara godkänt såvida inte Europaparlamentet, med en majoritet av de 

avgivna rösterna, eller rådet, med kvalificerad majoritet, inom fyra veckor beslutar 

att ändra eller förkasta det. Om Europaparlamentet eller rådet ändrar förslaget till 

överföring ska artikel 31.8 i budgetförordningen tillämpas.

Det beslut som avses i det åttonde stycket ska träda i kraft om varken 

Europaparlamentet eller rådet inom den period som avses i det tionde stycket 

förkastar förslaget till överföring.

7. Den berörda medlemsstaten får när som helst till kommissionen överlämna ett 

formellt meddelande med de belägg som visar att den generella bristen när det 

gäller rättsstatens principer har åtgärdats eller inte längre föreligger.

På den berörda medlemsstatens begäran eller på eget initiativ ska kommissionen 

inom en vägledande frist på en månad, och i vilket fall som helst inom rimlig tid 

från dagen då det formella meddelandet mottogs, göra en bedömning av 

situationen i den berörda medlemsstaten. När de generella brister när det gäller 

rättsstatens principer som låg till grund för antagandet av de åtgärder som avses i 

punkt 5 helt eller delvis inte längre föreligger, ska kommissionen utan dröjsmål 

anta ett beslut om att upphäva dessa åtgärder helt eller delvis. Vid samma tidpunkt 

som kommissionen antar sitt beslut ska ett förslag om att helt eller delvis upphäva 

den budgetreserv som avses i punkt 6 översändas samtidigt till Europaparlamentet 

och rådet. Det förfarande som föreskrivs i punkt 5 ska tillämpas.
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KAPITEL II

Ekonomiskt bidrag, tilldelningsprocess och lån

Artikel 10

Högsta ekonomiskt bidrag

Ett högsta ekonomiskt bidrag ska beräknas för varje medlemsstat för tilldelning av det belopp 

som avses i artikel 5.1 a med hjälp av den metod som anges i bilaga I, på grundval av 

befolkningsmängden, inversen av bruttonationalprodukten (BNP) per capita, ▌den relativa 

arbetslösheten i varje medlemsstat och det ackumulerade BNP-fallet som konstaterats under 

perioden 2020–2021 jämfört med 2019.

Under åren 2021–2022 ska det maximala ekonomiska bidraget beräknas med hjälp av den 

metod som anges i bilaga I, på grundval av befolkningsmängden, inversen av BNP per 

capita och den relativa arbetslösheten i varje medlemsstat under perioden 2015–2019.

Under perioden 2023–2024 ska det maximala ekonomiska bidraget beräknas med hjälp av 

den metod som anges i bilaga I, på grundval av befolkningsmängden, inversen av BNP per 

capita och det ackumulerade BNP-fallet som konstaterats under åren 2020–2021 jämfört 

med 2019, och detta ska beräknas senast den 30 juni 2022.

Artikel 11

Tilldelning av ekonomiskt bidrag

1. För perioden till och med den 31 december 2022 ska kommissionen i enlighet med 

artikel 5.1 a ställa 337 968 000 000 EUR till förfogande för tilldelning. Varje 

medlemsstat får lämna in ansökningar upp till deras högsta ekonomiska bidrag enligt 

artikel 10 för att genomföra sina planer för återhämtning och resiliens.

2. För perioden som börjar efter den 31 december 2022 och pågår till och med den 31 

december 2024 får kommissionen, om ekonomiska medel finns tillgängliga, anordna 

ansökningsomgångar anpassade till den europeiska planeringsterminens tidsplan. För 

detta ändamål ska kommissionen offentliggöra en preliminär tidsplan för de 

ansökningsomgångar som ska anordnas under perioden och för varje 

ansökningsomgång ange det belopp som finns tillgängligt för tilldelning. Varje 

medlemsstat får för att genomföra sin plan för återhämtning och resiliens ansöka om 

ett belopp som högst motsvarar dess andel av det tillgängliga beloppet för tilldelning 

enligt bilaga I.



PE662.894/ 37

SV

Artikel 12

Lån

1. Till och med den 31 december 2024 får kommissionen på begäran av en medlemsstat 

bevilja den berörda medlemsstaten ett lånestöd för genomförandet av dess plan för 

återhämtning och resiliens. 

2. En medlemsstat får begära ett lån vid samma tidpunkt som en plan för återhämtning 

och resiliens enligt artikel 15 lämnas in, eller vid en annan tidpunkt till och med den 

31 augusti 2024. I det senare fallet ska begäran åtföljas av en ändrad plan inklusive 

ytterligare delmål och mål.

3. En medlemsstats begäran om ett lån ska innehålla 

a) skälen till lånestödet, motiverade av ökade finansiella behov som är kopplade 

till ytterligare reformer och investeringar, 

b) de ytterligare reformerna och investeringarna i enlighet med artikel 15, 

c) den högre kostnaden för den berörda planen för återhämtning och resiliens 

jämfört med det högsta ekonomiska bidrag som avses i artikel 10, eller med det 

ekonomiska bidrag som planen för återhämtning och resiliens tilldelats enligt 

artikel 17.3 b,

ca) information om hur begäran om lån passar in i medlemsstatens 

övergripande finansiella planering och överensstämmer med det allmänna 

målet om en sund finanspolitik.

4. Lånestödet till den berörda medlemsstatens plan för återhämtning och resiliens får 

inte vara högre än differensen mellan den totala kostnaden för planen för 

återhämtning och resiliens, i förekommande fall med ändringar, och det högsta 

ekonomiska bidraget enligt artikel 10. Den högsta lånevolymen till varje medlemsstat 

får inte överstiga 6,8 % av dess bruttonationalinkomst.

5. Genom undantag från punkt 4, under förutsättning att medel finns tillgängliga och 

under exceptionella omständigheter får lånestödets belopp ökas.

6. Lånestödet ska betalas ut i delbetalningar under förutsättning att delmålen och målen 

uppfylls i enlighet med artikel 17.4 g.
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7. Kommissionen ska fatta ett beslut om en begäran om lånestöd i enlighet med artikel 

17. I tillämpliga fall ska planen för återhämtning och resiliens ändras i enlighet med 

detta.

Artikel 13

Låneavtal

1. Innan ett låneavtal ingås med den berörda medlemsstaten ska kommissionen bedöma

a) om motiveringen för att begära lånet och dess belopp anses vara rimlig och 

trovärdig i förhållande till de ytterligare reformerna och investeringarna, och

b) om de ytterligare reformerna och investeringarna uppfyller kriterierna i artikel 

16.3.

2. Om en begäran om lån uppfyller de kriterier som avses i punkt 1, och efter att det 

beslut som avses i artikel 17.2 antagits, ska kommissionen ingå ett låneavtal med den 

berörda medlemsstaten. Låneavtalet ska, utöver de delar som anges i artikel 220.5 i 

budgetförordningen, innehålla följande delar: 

a) Lånebeloppet i euro, inbegripet i förkommande fall beloppet för 

förfinansierat lånestöd i enlighet med artikel XX.

b) Genomsnittlig löptid; artikel 220.2 i budgetförordningen ska inte tillämpas med 

avseende på denna löptid.

c) Prissättningsformeln och lånets tillgänglighetsperiod.

d) Det högsta antalet delbetalningar och en tydlig och exakt återbetalningsplan.

e) Övriga delar som krävs för genomförandet av lånestödet i förhållande till de 

berörda reformerna och investeringsprojekten i enlighet med det beslut som 

avses i artikel 17.2.

3. I enlighet med artikel 220.5 e i budgetförordningen ska kostnader i samband med 

upplåningen av medel för de lån som avses i denna artikel bäras av de mottagande 

medlemsstaterna.

4. Kommissionen ska fastställa de arrangemang som är nödvändiga för förvaltningen av 

låneoperationerna i samband med de lån som beviljas i enlighet med denna artikel.
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5. En medlemsstat som får ett lån beviljat i enlighet med denna artikel ska öppna ett 

särskilt konto för hanteringen av det beviljade lånet. Den ska också överföra det 

kapitalbelopp och den ränta som ska betalas för ett lån till det konto som 

kommissionen anger i enlighet med de arrangemang som införts enligt föregående 

punkt tjugo Target2-bankdagar före motsvarande förfallodag.

Artikel 13a

Översyner och revideringar

1. Kommissionen ska senast i slutet av 2022 lägga fram en översyn av genomförandet 

av de medel som avses i kapitel II i denna förordning. Denna obligatoriska översyn 

ska i tillämpliga fall åtföljas av ett lagstiftningsförslag till revidering av denna 

förordning för att säkerställa att dessa medel utnyttjas fullt ut.

2. Kommissionen ska senast i slutet av 2024 lägga fram en översyn av genomförandet 

av de medel som avses i kapitel II i denna förordning. Denna obligatoriska översyn 

ska i tillämpliga fall åtföljas av ett lagstiftningsförslag till revidering av denna 

förordning för att säkerställa att åtagandebemyndigandena utnyttjas fullt ut.

KAPITEL III

Planer för återhämtning och resiliens

Artikel 14

Berättigande

1. För att uppnå de europeiska prioriteringar som avses i artikel 3 och de mål som 

anges i artikel 4 ska medlemsstaterna utarbeta nationella planer för återhämtning och 

resiliens. Dessa planer ska fastställa den berörda medlemsstatens agenda för reformer 

och investeringar under de kommande fyra åren. De planer för återhämtning och 

resiliens som berättigar till finansiering inom detta instrument ska omfatta åtgärder 

för genomförande av reformer och offentliga och privata investeringsprojekt i ett 

omfattande och enhetligt paket. För utarbetandet av planerna för återhämtning 

och resiliens kan medlemsstaterna använda instrumentet för tekniskt stöd i 

enlighet med förordning XX/YYYY [om inrättande av ett instrument för tekniskt 

stöd].

Åtgärder som inleddes efter den 1 februari 2020 och som rör de ekonomiska och 

sociala konsekvenserna av covid-19-krisen ska vara berättigade till stöd från 
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faciliteten för återhämtning och resiliens, förutsatt att de uppfyller de krav som 

föreskrivs i denna förordning.

2. Planerna för återhämtning och resiliens ska bidra till de sex europeiska 

prioriteringar som definieras i artikel 3, inbegripet de minsta utgiftsandelar som 

fastställs i artikel 3, de allmänna och särskilda mål som definieras i artikel 4 och 

ska respektera de övergripande principer som fastställs i artikel 4a.

2a. I linje med facilitetens tillämpningsområde ska planerna för återhämtning och 

resiliens bidra till att effektivt ta itu med de utmaningar som identifierats i de 

relevanta landsspecifika rekommendationerna för den berörda medlemsstaten eller 

i andra relevanta dokument som officiellt antagits av kommissionen inom ramen 

för den europeiska planeringsterminen, inbegripet relevanta rekommendationer 

för euroområdet som godkänts av rådet.

2b. Planerna för återhämtning och resiliens ska också vara förenliga med den 

information som medlemsstaterna lämnar i de nationella reformprogrammen inom 

den europeiska planeringsterminen, i sina nationella energi- och klimatplaner, och 

uppdateringar av dessa, enligt förordning (EU) 2018/19991, i de territoriella planerna 

för en rättvis omställning inom Fonden för en rättvis omställning2, i 

genomförandeplanerna för ungdomsgarantin och i partnerskapsavtal och operativa 

program inom unionsfonderna samt i åtgärder som är knutna till genomförandet av 

unionsrätten och unionens politik.

2c. Planerna för återhämtning och resiliens ska vara förenliga med EU-strategin för 

jämställdhet 2020–2025 och ska grundas på en konsekvensbedömning ur ett 

jämställdhetsperspektiv av de planerade åtgärderna och ska omfatta 

nyckelåtgärder för att effektivt ta itu med krisens negativa effekter på 

jämställdheten i kombination med åtgärder för jämställdhetsintegrering. Planerna 

för återhämtning och resiliens ska också vara förenliga med de nationella 

jämställdhetsstrategierna.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 
om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. 

2 […]
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2d. Planerna för återhämtning och resiliens får inte inverka negativt på den inre 

marknaden.

3. Om en medlemsstat är undantagen från övervakning och bedömning enligt den 

europeiska planeringsterminen på grundval av artikel 12 i förordning (EU) nr 

472/2013, eller är föremål för övervakning enligt rådets förordning (EG) nr 

332/2002, ska bestämmelserna i den här förordningen tillämpas på den berörda 

medlemsstaten i förhållande till de utmaningar och prioriteringar som identifieras 

genom de åtgärder som fastställs i de förordningarna.

3a. De nationella planerna för återhämtning och resiliens får inte påverka rätten att 

ingå eller tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med 

nationell lag och praxis enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna samt med unionsrätt och nationell rätt och unionspraxis och 

nationell praxis.

Artikel 15

Plan för återhämtning och resiliens

1. En medlemsstat som önskar få ekonomiskt stöd som görs tillgängligt för tilldelning i 

enligt med artikel 11.1 ska till kommissionen lämna in en plan för återhämtning och 

resiliens enligt definitionen i artikel 14.1.

Efter att kommissionen gör det belopp som avses i artikel 11.2 tillgängligt för 

tilldelning ska en medlemsstat när det är relevant uppdatera och till kommissionen 

lämna in den plan för återhämtning och resiliens som avses i punkt 1 för att ta 

hänsyn till det uppdaterade högsta ekonomiska bidrag som beräknas i enlighet 

med artikel 10.2.

2. Den plan för återhämtning och resiliens som läggs fram av den berörda 

medlemsstaten ska lämnas in tillsammans med det nationella reformprogrammet 

som ett enda integrerat dokument och ska i princip lämnas in officiellt senast den 

30 april. Medlemsstaten får lämna in ett utkast till plan från och med den 15 oktober 

föregående år, tillsammans med ett budgetförslag för det påföljande året.

En medlemsstat som önskar få stöd inom ramen för faciliteten ska upprätta en 

dialog på flera nivåer där lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens 

parter, organisationer i det civila samhället, särskilt ungdomsorganisationer, och 
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andra berörda parter och allmänheten kan delta aktivt och diskutera 

förberedelserna inför och genomförandet av planerna för återhämtning och 

resiliens. Utkastet till plan ska lämnas in till lokala och regionala myndigheter, 

arbetsmarknadens parter, organisationer i det civila samhället, särskilt 

ungdomsorganisationer, och andra berörda parter och allmänheten för samråd 

före dagen för inlämnandet till kommissionen och arbetsmarknadens parter ska ha 

minst 30 dagar på sig att reagera skriftligt, i enlighet med partnerskapsprincipen.

3. Planen för återhämtning och resiliens ska vara vederbörligen motiverad och 

underbyggd. Den ska särskilt innehålla följande delar:

a) En detaljerad förklaring av hur planerna och åtgärderna för återhämtning 

och resiliens ska bidra till var och en av de sex europeiska prioriteringar som 

definieras i artikel 3 och ska bidra till och inte strida mot målen i artikel 4.1 

b.

ab) I linje med facilitetens tillämpningsområde, en motivering om hur planen 

bidrar till att effektivt ta itu med de utmaningar som identifierats i de 

relevanta landsspecifika rekommendationerna för den berörda 

medlemsstaten eller i andra relevanta dokument som officiellt antagits av 

kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen, 

inbegripet relevanta rekommendationer för euroområdet som godkänts av 

rådet.

ac) Om kommissionen efter en djupgående granskning kommer fram till att det i 

en medlemsstat råder obalanser eller alltför stora obalanser ska en 

förklaring ges av hur rekommendationerna enligt artikel 6 i förordning 

(EU) nr 1176/2011 är förenliga med planerna.

ad)  En detaljerad förklaring av hur planen överensstämmer med de minsta 

tilldelningsandelarna för var och en av de sex europeiska prioriteringar som 

fastställs i artikel 3.

ae) En detaljerad förklaring av hur minst 40 % av det begärda beloppet för 

planen för återhämtning och resiliens bidrar till integreringen av klimat och 

biologisk mångfald med hjälp av den spårningsmetod som tillhandahålls av 

kommissionen. Innan förordningen träder i kraft ska kommissionen genom 
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en delegerad akt anta motsvarande metod med användning av de tillämpliga 

kriterier som fastställts genom EU-taxonomin.

af) En förklaring av hur åtgärderna i planen förväntas bidra till digitala åtgärder 

och huruvida de står för ett belopp som motsvarar minst 20 % av planens totala 

tilldelning, baserat på den metod för digital märkning som anges i bilaga ... . 

Metoden ska användas i enlighet med detta för åtgärder som inte direkt kan 

hänföras till ett insatsområde som förtecknas i tabellen. Koefficienterna för stöd 

till de digitala målen får höjas för enskilda investeringar för att ta beakta 

kompletterande reformåtgärder som ökar deras inverkan på de digitala målen.

ag) En förklaring av hur åtgärderna inte strider mot unionens strategiska och 

ekonomiska intressen, inte ersätter återkommande nationella budgetutgifter 

och respekterar additionalitetsprincipen och principen om att inte orsaka 

betydande skada i enlighet med artikel 4a.

ah) En motivering av hur planen för återhämtning och resiliens är förenlig med 

principerna i EU-strategin för jämställdhet 2020–2025, den nationella 

jämställdhetsstrategin, en konsekvensbedömning ur ett 

jämställdhetsperspektiv och en förklaring av hur åtgärderna i planen 

förväntas bidra till att främja jämställdhet och principen om 

jämställdhetsintegrering och eliminering av könsdiskriminering eller till de 

utmaningar som följer av detta.

▌

d) Planerade klara delmål, mål och en preliminär tidsplan för genomförandet av 

reformerna under en period på högst fyra år, och av investeringarna under en 

period på högst sju år.

da) En motivering av hur planerna för återhämtning och resiliens utgör ett 

omfattande reform- och investeringspaket och hur de är förenliga och de 

förväntade synergieffekterna med planer, strategier och program som 

fastställs i de dokument som avses i artikel 14.2b.

e) De planerade offentliga och privata investeringsprojekten, den relaterade 

investeringsperioden och hänvisningar till involvering av privata partner, i 

tillämpliga fall.
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ea) Om de åtgärder som föreskrivs i planen för återhämtning och resiliens inte 

är undantagna från den anmälningsskyldighet för statsstöd som avses i 

artikel 108.3 i EUF-fördraget i enlighet med kommissionens förordning 

(EU) nr 651/20141, ska planen för återhämtning och resiliens analyseras 

med prioritet av kommissionen med avseende på efterlevnaden av statsstöds- 

och konkurrensreglerna.

f) Den uppskattade totala kostnaden för de reformer och investeringar som 

omfattas av den plan för återhämtning och resiliens som lämnats in (även 

kallad uppskattad total kostnad för planen för återhämtning och resiliens), 

underbyggd av en klar motivering som validerats av ett oberoende offentligt 

organ och hur kostnaden står i proportion till de förväntade sociala och 

ekonomiska effekterna i linje med principen om kostnadseffektivitet.

g) I förekommande fall, information om befintlig eller planerad 

unionsfinansiering och kopplingen mellan tidigare eller planerade reformer 

inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer eller instrumentet för 

tekniskt stöd.

h) Vilka kompletterande åtgärder som kan komma att behövas, inbegripet en 

tidsplan för alla policyåtgärder.

i) En sammanfattning av den dialog på flera nivåer som avses i punkt 2 stycke 

2, hur intressenternas synpunkter har beaktats och, på intressenternas 

begäran, hur deras synpunkter kan bifogas de nationella planerna för 

återhämtning och resiliens samt närmare uppgifter, inbegripet relevanta 

delmål och mål, om planerade samråd och dialoger i samband med 

genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

j) Arrangemangen för den berörda medlemsstatens effektiva övervakning och 

genomförande av planen för återhämtning och resiliens, inbegripet de 

föreslagna kvalitativa och kvantitativa klara delmålen och målen, samt 

relaterade indikatorer, inklusive hur planen förbättrar det landsbaserade 

1 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 
och 108 i fördraget, EUT L 187, 26.6.2014, s. 1.
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resultatet enligt den sociala resultattavlan och resultattavlan för förfarandet 

vid makroekonomiska obalanser.

k) I tillämpliga fall, den begäran om lånestöd och de ytterligare delmål som avses 

i artikel 12.2 och 12.3, samt dess delar .

ka) En förklaring av medlemsstatens planer, system och konkreta åtgärder för 

att förhindra, upptäcka och avhjälpa intressekonflikter, korruption och 

bedrägeri i förbindelse med användning av de medel som härrör från 

faciliteten, inbegripet de som syftar till att undvika dubbel finansiering från 

andra unionsprogram och krav på återbetalning av belopp som gått 

förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt, i 

tillämpliga fall, åläggande av administrativa sanktioner.

kb) Medlemsstaternas arrangemang för att säkerställa att mottagande företag 

inte är involverade i några rapporteringspliktiga skattearrangemang enligt 

direktiv (EU) 2018/822 i samband med gränsöverskridande arrangemang.

l) All annan relevant information.

4. Vid utarbetandet av sina förslag till planer för återhämtning och resiliens får 

medlemsstaterna begära att kommissionen anordnar ett utbyte av god praxis för att 

göra det möjligt för de ansökande medlemsstaterna att dra nytta av andra 

medlemsstaters erfarenheter. Medlemsstaterna får också när som helst under året 

begära tekniskt stöd inom ramen för instrumentet för tekniskt stöd i enlighet med 

förordningen därom. Tekniskt stöd ska till fullo respektera nationella regler och 

nationell praxis avseende förhandlingar om kollektivavtal. Åtgärder för tekniskt 

stöd får inte undergräva arbetsmarknadsparternas roll eller hota kollektiva 

avtalsförhandlingars självständighet.

4a. För att säkerställa ökad transparens och ansvarsskyldighet ska de företrädare för 

medlemsstaterna som ansvarar för planen för återhämtning och resiliens och, i 

förekommande fall, oberoende finanspolitiska institutioner, på inbjudan inställa 

sig i Europaparlamentets behöriga utskott för att presentera planen för 

återhämtning och resiliens. Kommissionen ska samtidigt och på lika villkor förse 

Europaparlamentet och rådet med relevanta uppgifter.
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Artikel 16

Kommissionens bedömning

1. Vid bedömningen av planen för återhämtning och resiliens, och i förekommande fall 

av uppdateringar av den som medlemsstaten lämnat in i enlighet med artikel 15.1, 

ska kommissionen samarbeta nära med den berörda medlemsstaten. Kommissionen 

får komma med synpunkter eller begära ytterligare information. Den berörda 

medlemsstaten ska tillhandahålla den begärda ytterligare informationen och får vid 

behov revidera planen innan eller efter att den officiellt lämnas in. Den berörda 

medlemsstaten och kommissionen får vid behov enas om att förlänga tidsfristen 

enligt artikel 17.1 med en rimlig tidsperiod.

1a. Kommissionen ska i sin utvärdering beakta de synergier som skapas mellan olika 

medlemsstaters planer för återhämtning och resiliens och komplementariteten 

mellan dessa planer och andra investeringsplaner på nationell nivå.

2. När kommissionen bedömer planen för återhämtning och resiliens och fastställer det 

belopp som ska tilldelas den berörda medlemsstaten, ska kommissionen beakta den 

analytiska information om den berörda medlemsstaten som finns tillgänglig inom 

den europeiska planeringsterminen samt den motivering och de delar som 

tillhandahållits av den berörda medlemsstaten, i enlighet med artikel 15.3, samt all 

annan relevant information, särskilt den som ingår i den berörda medlemsstatens 

nationella reformprogram och nationella energi- och klimatplan och i de territoriella 

planerna för en rättvis omställning inom Fonden för en rättvis omställning, i 

genomförandeplanerna för ungdomsgarantin samt, i tillämpliga fall, information 

från det tekniska stöd som erhållits via instrumentet för tekniskt stöd.

Den ska också beakta informationen i den årliga rapporten om rättsstatsprincipen, 

resultattavlan för rättskipningen i EU, resultattavlan för förfarandet vid 

makroekonomiska obalanser och den sociala resultattavlan. Kommissionen ska 

även begära att en oberoende expert gör en konsekvensbedömning ur ett 

jämställdhetsperspektiv av planen, eller utföra en sådan bedömning på egen hand.

Kommissionen ska i förekommande fall samråda med alla berörda 

arbetsmarknadsparter i unionen, för att få deras synpunkter i fråga om 

egenansvar, förenlighet och effektivitet för den nationella planen för återhämtning 

och resiliens.
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3. Kommissionen ska bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, relevansen och 

enhetligheten i planen för återhämtning och resiliens, ▌och ska i detta syfte beakta 

följande faktorer:

Kommissionen ska bedöma om alla planer för återhämtning och resiliens uppfyller 

följande krav:

a) Om planen bidrar med minst 40 % av sitt belopp till integrering av klimat 

och biologisk mångfald och om den spårningsmetod som avses i artikel 15.3 

ae tillämpas korrekt.

b) Om planen bidrar med minst 20% av sitt belopp till digitala åtgärder och om 

den spårningsmetod som avses i artikel 15.3 af tillämpas korrekt.

c) Om var och en av åtgärderna inte strider mot unionens strategiska och 

ekonomiska intressen, inte ersätter återkommande nationella budgetutgifter 

och respekterar additionalitetsprincipen och principen om att inte orsaka 

betydande skada i enlighet med artikel 4a. 

d) Om planen överensstämmer med de minsta tilldelningsandelarna för var och 

en av de sex europeiska prioriteringar som fastställs i artikel 3. 

e) Om medlemsstaternas arrangemang för att säkerställa att mottagande 

företag inte är involverade i några rapporteringspliktiga skattearrangemang 

enligt direktiv (EU) 2018/822 i samband med gränsöverskridande 

arrangemang.

▌

Ändamålsenlighet:

f) Om planen för återhämtning och resiliens bidrar till var och en av de sex 

europeiska prioriteringar som fastställs i artikel 3 och om den bidrar till och 

inte strider mot målen i artikel 4.1 b.

g) Om den flernivådialog som avses i artikel 15.2 andra stycket har ägt rum och 

om respektive intressenter ges faktiska möjligheter att delta i utarbetandet 

och genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

h) Om de arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna förväntas 

säkerställa en effektiv övervakning och ett effektivt genomförande av planen 
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för återhämtning och resiliens, inbegripet de föreslagna kvalitativa och 

kvantitativa klara delmålen och målen, samt relaterade indikatorer, och om 

planen förbättrar det landsbaserade resultatet enligt den sociala 

resultattavlan och resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska 

obalanser.

i) Om planen förväntas ha en bestående inverkan på den berörda 

medlemsstaten.

j) Om planen för återhämtning och resiliens omfattar investeringar i 

gränsöverskridande eller paneuropeiska projekt som skapar ett europeiskt 

mervärde, i förekommande fall med beaktande av medlemsstaternas 

begränsningar på grund av deras geografiska läge.

Effektivitet:

k) Om den motivering som medlemsstaten lämnat för de uppskattade totala 

kostnaderna för den inlämnade planen är rimlig och trovärdig, och står i 

proportion till den förväntade sociala och ekonomiska effekten på ekonomin 

och sysselsättningen, i linje med principen om kostnadseffektivitet.

l) Om det arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna 

förväntas förebygga, upptäcka och korrigera intressekonflikter, korruption 

och bedrägerier vid användning av medel från faciliteten, inbegripet sådana 

som syftar till att undvika dubbel finansiering från andra unionsprogram.

Relevans:

m) Om planen innehåller mått som i enlighet med facilitetens 

tillämpningsområde bidrar till att effektivt ta itu med de utmaningar som 

identifierats i de relevanta landsspecifika rekommendationerna för den berörda 

medlemsstaten eller i andra relevanta dokument som officiellt antagits av 

kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen, inbegripet 

relevanta rekommendationer för euroområdet som godkänts av rådet.

n) Om planen, när kommissionen efter en djupgående granskning kommit fram 

till att det i en medlemsstat råder obalanser eller alltför stora obalanser, är 

förenlig med de rekommendationer som lämnats enligt artikel 6 i förordning 

(EU) nr 1176/2011.
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o) Om planen innehåller korrekt information enligt artikel 15.

Enhetlighet:

p) Om planen utgör ett omfattande reform- och investeringspaket och om 

arrangemangen ger konsekvens och synergier enligt artikel 14.2b.

q) Om planen är förenlig med principerna i EU-strategin för jämställdhet 

2020–2025, den nationella jämställdhetsstrategin, om en 

konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv har genomförts och om 

åtgärderna i planen förväntas bidra till att främja jämställdhet och principen 

om jämställdhetsintegrering och eliminering av könsdiskriminering eller till 

de utmaningar som följer av detta.

Dessa bedömningskriterier ska tillämpas i enlighet med bilaga II.

4. Om den berörda medlemsstaten har begärt ett lånestöd enligt artikel 12 ska 

kommissionen bedöma huruvida begäran om lånestöd uppfyller kriterierna i artikel 

13.1, särskilt om de ytterligare reformer och investeringar som berörs av låneansökan 

uppfyller bedömningskriterierna enligt punkt 3.

4a. Om kommissionen gör en negativ bedömning av en plan för återhämtning och 

resiliens ska den lämna en vederbörligen motiverad bedömning inom den tidsfrist 

som anges i artikel 17.1.

5. Vid bedömningen av de planer för återhämtning och resiliens som medlemsstaterna 

lämnat in får kommissionen ta hjälp av experter, inbegripet experter utsedda av 

Europaparlamentet.

Artikel 17

Kommissionens beslut

1. Kommissionen ska genom en delegerad akt i enlighet med artikel 25a anta ett beslut 

inom två månader från det att medlemsstaten officiellt lämnat in planen för 

återhämtning och resiliens. Om kommissionen gör en positiv bedömning av en plan 

för återhämtning och resiliens ska det beslutet fastställa de reformer och 

investeringsprojekt som ska genomföras av medlemsstaten, inklusive de delmål och 

mål som krävs för att den delbetalning av det ekonomiska bidrag som tilldelas i 

enlighet med artikel 11 ska kunna göras.
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2. Om den berörda medlemsstaten begär ett lånestöd ska beslutet också ange beloppet 

för lånestödet enligt artikel 12.4 och 12.5 och de ytterligare reformer och 

investeringsprojekt som ska genomföras av den medlemsstat som omfattas av 

lånestödet, inbegripet de ytterligare delmålen och målen.

3. Det ekonomiska bidraget för de planer för återhämtning och resiliens som uppfyller 

kriterierna i artikel 16.3 ▌ska fastställas på följande sätt:

a) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller 

de kriterier som anges i artikel 16.3 och beloppet för de uppskattade totala 

kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lika med eller högre än 

det högsta ekonomiska bidraget för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 

ekonomiska bidrag som tilldelas den berörda medlemsstaten vara lika med det 

totala beloppet av det högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 10.

b) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller 

de kriterier som anges i artikel 16.3 och beloppet för de uppskattade totala 

kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lägre än det högsta 

ekonomiska bidraget för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 

ekonomiska bidrag som tilldelas medlemsstaten vara lika med beloppet för de 

uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens.

ba) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt 

uppfyller de kriterier som anges i artikel 16.3 ska det ekonomiska bidraget 

minskas med 2 % per kriterium för varje B som planen ges utöver två B:n för 

kriterierna i leden h, i, l, m och p i artikel 16.3; den totala minskningen ska 

emellertid inte överstiga 6 % av det totala ekonomiska bidraget.

c) Om planen för återhämtning och resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 

uppfyller de kriterier som anges i artikel 16.3 får inget ekonomiskt bidrag 

beviljas den berörda medlemsstaten. Den berörda medlemsstaten får begära 

tekniskt stöd inom ramen för instrumentet för tekniskt stöd för att utarbeta 

ett bättre förslag i efterföljande cykler.

4. Det beslut som avses i punkt 1 ska också fastställa följande:



PE662.894/ 51

SV

a) Det ekonomiska bidrag som ska betalas ut i delbetalningar först när 

medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt har uppnått de relevanta delmål och 

mål som fastställts för genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

aa) Det ekonomiska bidrag och, i tillämpliga fall, det belopp i lånestöd som ska 

betalas ut i form av en förfinansiering i enlighet med artikel 11a efter att 

planen för återhämtning och resiliens har godkänts.

b) En beskrivning av reformerna och investeringsprojekten, samt beloppet för den 

uppskattade totala kostnaden för planen för återhämtning och resiliens. 

c) Perioden för genomförande av planen för återhämtning och resiliens enligt 

följande: 

1. När det gäller slutförandet av investeringarna, ska den investeringsperiod 

under vilken ett investeringsprojekt måste genomföras upphöra senast sju 

år efter antagandet av beslutet.

2. När det gäller slutförandet av reformerna, ska den period under vilken 

reformerna måste genomföras upphöra senast fyra år efter antagandet av 

beslutet.

d) Arrangemangen och tidsplanen för övervakningen och genomförandet av 

planen för återhämtning och resiliens, inbegripet kvalitativa och kvantitativa 

tydliga delmål och, i förekommande fall, åtgärder som krävs för att uppfylla 

kraven i artikel -19.

e) Relevanta indikatorer avseende uppfyllandet av de planerade delmålen och 

målen, inbegripet den metod för att mäta överensstämmelse med de klimat- 

och miljöutgiftsmål som avses i artikel 15. 

f) Arrangemangen för att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande 

relevanta data och rapporter.

g) I tillämpliga fall, det belopp av lånet som ska betalas ut i delbetalningar och de 

ytterligare delmål och mål som har samband med utbetalningen av lånet.

5. Om kommissionen gör en negativ bedömning av en plan för återhämtning och 

resiliens ska den lämna en vederbörligen motiverad bedömning inom två månader 

efter det att medlemsstaten lämnat in förslaget. Meddelandet ska också innehålla en 
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rekommendation till medlemsstaten om att använda instrumentet för tekniskt stöd i 

enlighet med förordning XX/YYYY [om inrättande av ett instrument för tekniskt 

stöd] för att ändra eller ersätta planen för återhämtning och resiliens i enlighet 

med artikel 18 i denna förordning. På uppmaning av Europaparlamentet ska 

kommissionen inställa sig i det behöriga utskottet för att motivera den negativa 

bedömningen av planen för återhämtning och resiliens. Kommissionen ska 

samtidigt och på lika villkor förse Europaparlamentet och rådet med relevanta 

uppgifter.

6. De arrangemang och den tidsplan för genomförandet som avses i punkt 4 d, de 

relevanta indikatorer avseende uppfyllandet av de planerade delmålen och målen 

som avses i punkt 4 e, de arrangemang för kommissionens tillgång till underliggande 

data som avses i punkt 4 f och, i tillämpliga fall, de ytterligare delmål och mål som 

har samband med utbetalningen av lånestödet som avses i punkt 4 g i denna artikel, 

ska dessutom återspeglas i en operativ överenskommelse mellan den berörda 

medlemsstaten och kommissionen efter antagandet av det beslut som avses i punkt 1 

i denna artikel. Kommissionen ska samtidigt och på lika villkor förse 

Europaparlamentet och rådet med den antagna planen och all annan relevant 

information, inbegripet den operativa överenskommelse som avses i punkt 6, 

omedelbart efter beslutet och offentliggörandet på kommissionens webbplats. 

Kommissionen ska genom den delegerade akt som avses i punkt 1 i denna artikel 

ange innehållet i de operativa avtalen i syfte att främja samstämmigheten och 

jämförbarheten mellan medlemsstaternas nationella planer för återhämtning och 

resiliens och tillhandahålla standardiserade uppgifter för den resultattavla för 

återhämtning och resiliens som avses i artikel 21a.

7. De delegerade akter som avses i punkterna 1 och 2 ska antas i enlighet med ▌artikel 

25a.

Artikel 18

Ändring av medlemsstatens plan för återhämtning och resiliens

1. Om en medlemsstats plan för återhämtning och resiliens, inbegripet relevanta delmål 

och mål, helt eller delvis inte längre kan uppnås av den berörda medlemsstaten på 

grund av objektiva omständigheter, eller om den berörda medlemsstaten har 

identifierat viktiga ytterligare investeringar och reformåtgärder som är 
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stödberättigande enligt denna förordning, eller om den berörda medlemsstaten 

avser att avsevärt förbättra resultatet av den bedömning som avses i artiklarna 16 

och 17, får den berörda medlemsstaten lämna en motiverad begäran till 

kommissionen om att ändra eller ersätta de beslut som avses i artikel 17.1 och 17.2. I 

detta syfte får medlemsstaten föreslå en ändrad eller en ny plan för återhämtning och 

resiliens. Medlemsstaten får när som helst under året begära att använda 

instrumentet för tekniskt stöd i enlighet med förordning XX/YYYY [om inrättande 

av ett instrument för tekniskt stöd] för att ändra eller ersätta planen för 

återhämtning och resiliens.

2. Om kommissionen anser att de skäl som lagts fram av den berörda medlemsstaten 

motiverar en ändring av den relevanta planen för återhämtning och resiliens ska 

kommissionen göra en bedömning av den nya planen i enlighet med bestämmelserna 

i artikel 16 och fatta ett nytt beslut i enlighet med artikel 17 inom två månader från 

det att begäran officiellt lämnats in.

3. Om kommissionen anser att de skäl som lagts fram av den berörda medlemsstaten 

inte motiverar en ändring av den relevanta planen för återhämtning och resiliens ska 

den avslå begäran inom två månader från det officiella inlämnandet, efter att ha gett 

den berörda medlemsstaten möjlighet att lämna sina synpunkter inom en månad från 

det att kommissionens slutsatser har meddelats. På uppmaning av 

Europaparlamentet ska kommissionen inställa sig i de behöriga utskotten för att 

motivera den negativa bedömningen av planen för återhämtning och resiliens.

3a. Medlemsstaterna ska i förekommande fall genom en uppdatering anpassa sina 

planer för återhämtning och resiliens till det uppdaterade klimatmålet för 2030 i 

förordningen om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om 

ändring av förordning (EU) 2018/1999 (den europeiska klimatlagen) inom sex 

månader efter offentliggörandet av den här förordningen i Europeiska unionens 

officiella tidning. Kommissionen ska bedöma huruvida den nya planen för 

återhämtning och resiliens uppfyller de krav som anges i artikel 16 och fatta ett 

nytt beslut i enlighet med artikel 17 inom två månader från det att begäran 

officiellt lämnats in.
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KAPITEL IV

Finansiella bestämmelser

Artikel -19

Skydd av unionens ekonomiska intressen

1. Vid genomförande av faciliteten ska medlemsstaterna, i egenskap av mottagare 

eller låntagare av medel från faciliteten, vidta alla åtgärder som krävs för att 

skydda unionens ekonomiska intressen, och i synnerhet säkerställa att alla 

åtgärder för att genomföra reformer och investeringsprojekt inom ramen för 

planen för återhämtning och resiliens följer tillämplig unionsrätt och nationell 

rätt.

2. De avtal som avses i artiklarna 13.2 och 19.1 ska föreskriva följande skyldigheter 

för medlemsstaterna:

a) Att regelbundet kontrollera att den tillhandahållna finansieringen har 

använts korrekt i enlighet med alla tillämpliga regler, och att alla åtgärder 

för att genomföra reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen 

för återhämtning och resiliens har genomförts korrekt i enlighet med alla 

tillämpliga regler, inbegripet unionsrätten och nationell rätt.

b) Att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera 

bedrägerier, korruption och intressekonflikter, enligt definitionen i artikel 

61.2 och 61.3 i budgetförordningen, som skadar unionens ekonomiska 

intressen, och att vidta rättsliga åtgärder för att återkräva medel som har 

använts felaktigt, inbegripet i samband med eventuella åtgärder för 

genomförande av reformer och investeringsprojekt inom ramen för planen 

för återhämtning och resiliens.

c) Att till en begäran om utbetalning bifoga

i) en förvaltningsförklaring om att medlen har använts för avsett 

ändamål, att de uppgifter som lämnats tillsammans med begäran om 

utbetalning är fullständiga, korrekta och tillförlitliga, samt att de 

kontrollsystem som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har 

förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler, särskilt regler för 

undvikande av intressekonflikt, förebyggande av bedrägerier, 
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korruption och dubbel finansiering i enlighet med principen om sund 

ekonomisk förvaltning, 

ii) en detaljerad redovisning av revisionerna, en lämplig motivering av 

kostnadsberäkningarna som har validerats av ett oberoende offentligt 

organ, konsekvensbedömningar, finansieringsöversikter och annan 

relevant information, samt de kontroller som genomförts, särskilt när 

det gäller investeringsprojekt, inbegripet konstaterade svagheter och 

eventuella korrigerande åtgärder som har vidtagits.

d) Att – i syfte att utföra revisioner och kontroller av hur medlen har använts i 

samband med åtgärder för att genomföra reformer och investeringsprojekt 

enligt planen för återhämtning och resiliens, i elektroniskt format och i en 

gemensam databas, så att unionens utrednings- och revisionsorgan ges en 

jämförbar åtkomstnivå, utan att detta skapar onödiga administrativa bördor 

– samla in följande kategorier av uppgifter:

i) namn på den slutliga mottagaren av medel,

ii) namn på entreprenören och underentreprenören, om den slutliga 

mottagaren av medel är en upphandlande myndighet i enlighet med 

unionsbestämmelser eller nationella bestämmelser om offentlig 

upphandling,

iii) förnamn, efternamn och födelsedatum för den eller de verkliga 

huvudmännen för mottagaren av medel eller entreprenören, enligt 

definitionen i artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/8491,

iv) förteckning över eventuella åtgärder för genomförande av reformer 

och investeringsprojekt enligt planen för återhämtning och resiliens, 

det totala offentliga finansieringsbeloppet, med angivande av det 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
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belopp som betalats ut inom ramen för faciliteten och andra 

unionsfonder,

e) Att uttryckligen tillåta kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten 

och revisionsrätten att utöva sina rättigheter enligt artikel 129.1 i 

budgetförordningen och att införa liknande skyldigheter för alla 

slutmottagare av medel för åtgärder för genomförande av reformer och 

investeringsprojekt som ingår i planen för återhämtning och resiliens, eller 

för alla andra personer eller enheter som deltar i genomförandet av dem.

f) Att bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i budgetförordningen.

fa) Att bevara dokumentation i enlighet med artikel 75 i budgetförordningen. I 

enlighet med detta ska handlingar som rör budgetgenomförandet bevaras i 

minst fem år från och med den dag då Europaparlamentet beviljar 

ansvarsfrihet. Handlingar som rör verksamheter ska under alla 

omständigheter bevaras fram till slutet av det år som följer på det år då 

verksamheten definitivt avslutas. Vid rättsliga förfaranden ska tidsperioden 

avbrytas till dess att den sista möjligheten till överklagande har löpt ut.

g) Personuppgifter som ingår i styrkande handlingar ska i möjligaste mån tas 

bort när de inte är relevanta för beviljandet av ansvarsfrihet eller för 

kontroll- eller revisionsändamål. Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2018/17251 ska tillämpas på bevarandet av trafikuppgifter.

3. Medlemsstaterna är genomförandepartner och ska spåra, samla in och lagra 

information om mottagarna av medel för projekt som omfattas av faciliteten.

Kommissionen ska förbli ansvarig inför budgetmyndigheten inom ramen för det 

årliga ansvarsfrihetsförfarandet, och ska, i ett särskilt förfarande för beviljande av 

ansvarsfrihet, redogöra för faciliteten i ett separat kapitel i rapporten om 

ansvarsfrihet för kommissionen enligt artikel 318 i EUF-fördraget.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som 
utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana 
uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 
1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
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4. Unionsmedel som betalas ut inom ramen för faciliteten ska genomgå 

revisionsrättens externa revision i enlighet med artikel 287 i EUF-fördraget.

5. Kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och revisionsrätten ska av 

medlemsstaterna ges uttrycklig befogenhet att utöva sina rättigheter i enlighet med 

artikel 129.1 i budgetförordningen.

Olaf får göra administrativa utredningar, däribland kontroller på platsen och 

inspektioner, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i förordning 

(EU, Euratom) nr 883/2013 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, i 

syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig 

verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med stöd från 

faciliteten.

Kommissionen ska vidta effektiva och proportionerliga åtgärder för 

bedrägeribekämpning med beaktande av konstaterade risker. Kommissionen ska i 

detta syfte utveckla eller anpassa befintliga it-system för att skapa ett digitalt 

system för resultatrapportering som möjliggör övervakning, upptäckt och 

rapportering av oriktigheter eller bedrägeri.

6. De avtal som avses i artiklarna 13.2 och 19.1 ska också ge kommissionen rätt att 

vid bedrägeri, korruption eller intressekonflikt som påverkar unionens ekonomiska 

intressen, eller vid åsidosättande av skyldigheter som följer av dessa avtal, 

proportionellt minska stödet inom ramen för faciliteten och återkräva alla belopp 

som ska betalas till unionens budget eller begära återbetalning i förtid av lånet.

När det belopp som ska återkrävas, dras av eller återbetalas i förtid bestäms ska 

kommissionen respektera proportionalitetsprincipen och ta hänsyn till allvaret i 

bedrägeriet, korruptionen eller intressekonflikten som påverkar unionens 

ekonomiska intressen, eller i åsidosättandet av skyldigheter. Medlemsstaterna ska 

ges möjlighet att lämna synpunkter innan minskningen görs eller en återbetalning 

i förtid begärs.

Artikel 19

Åtagande för det ekonomiska bidraget

1. Det ▌beslut som avses i artikel 17.1 ska utgöra ett enskilt rättsligt åtagande i den 

mening som avses i budgetförordningen och som kan grundas på övergripande 
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åtaganden. I tillämpliga fall får budgetåtaganden delas upp i årliga delbetalningar 

under flera år.

1a. Budgetåtaganden kan grundas på övergripande åtaganden, och får vid behov 

delas upp i årliga delbetalningar under flera år.

Artikel 19a

Regler för utbetalningar, innehållande och annullering av ekonomiska bidrag

2. Betalningen av ekonomiska bidrag till den berörda medlemsstaten enligt denna 

artikel ska göras i enlighet med budgetanslagen och med förbehåll för tillgängliga 

medel. De ▌beslut som avses i denna artikel ska antas i enlighet med ▌artikel 25a.

2a. Förutsatt att kommissionen antar det rättsliga åtagande som avses i artikel 19.1 i 

denna förordning, och när en medlemsstat i samband med inlämnandet av planen 

för återhämtning och resiliens så begär, ska kommissionen under 2021 göra en 

utbetalning för förfinansiering med ett belopp på upp till 20 % av det rättsliga 

åtagandet i form av ett icke återbetalningspliktigt stöd och, i tillämpliga fall, på 

upp till 20 % av lånestödet i form av ett lån i enlighet med artikel 19 i denna 

förordning. Genom undantag från artikel 116.1 i budgetförordningen ska 

kommissionen göra motsvarande utbetalning inom två månader efter att den har 

antagit det rättsliga åtagande som avses i artikel 19 i denna förordning.

Vid förfinansiering enligt punkt 2a ska det ekonomiska bidrag och, i tillämpliga 

fall, det lånestöd som ska betalas enligt artikel 17.4 a anpassas proportionellt.

Om förfinansieringsbeloppet av det ekonomiska bidraget i form av ett icke 

återbetalningspliktigt stöd som betalas ut under 2021 i enlighet med punkt 1 

överstiger 20 % av det högsta ekonomiska bidrag som beräknas i enlighet med 

artikel 10.2 senast den 30 juni 2022, ska nästa utbetalning som godkänns i 

enlighet med artikel 19a.3, och vid behov de efterföljande utbetalningarna, 

minskas till dess att det överskjutande beloppet har räknats av. Om de efterföljande 

utbetalningarna är otillräckliga ska det överskjutande beloppet betalas tillbaka.

2b. De avtal och beslut som avses i artiklarna 13.2 och 19.1 ska också ge 

kommissionen rätt att, vid bedrägeri, korruption eller intressekonflikt som 

påverkar unionens ekonomiska intressen och som inte har korrigerats av 

medlemsstaten, eller vid åsidosättande av skyldigheter som följer av dessa avtal och 
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beslut, proportionellt minska stödet inom ramen för faciliteten och återkräva alla 

belopp som ska betalas till unionens budget eller begära återbetalning i förtid av 

lånet.

När det belopp som ska återkrävas, dras av eller återbetalas i förtid bestäms ska 

kommissionen respektera proportionalitetsprincipen och ta hänsyn till allvaret i 

bedrägeriet, korruptionen eller intressekonflikten som påverkar unionens 

ekonomiska intressen, eller i åsidosättandet av skyldigheter. Medlemsstaterna ska 

ges möjlighet att lämna synpunkter innan minskningen görs eller en återbetalning 

i förtid begärs.

3. När den berörda medlemsstaten har uppfyllt de relevanta överenskomna delmålen 

och målen i planen för återhämtning och resiliens, godkänd enligt kommissionens 

delegerade akt, ska medlemsstaten, med beaktande av förfinansieringen enligt 

artikel 19.2a, till kommissionen lämna in en vederbörligen motiverad begäran om 

utbetalning av en del av det ekonomiska bidraget som avser genomförandet av 

målen och delmålen, och, i förekommande fall, av lånedelen. Medlemsstaterna ska i 

tillämpliga fall lämna in en sådan begäran om utbetalning till kommissionen två 

gånger per år. Kommissionen ska inom två månader efter mottagandet av begäran 

bedöma huruvida de relevanta delmål och mål som anges i det beslut som avses i 

artikel 17.1 har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Vid bedömningen ska även den 

operativa överenskommelse som avses i artikel 17.6 beaktas. Utbetalningen av 

medel ska ske i takt med att de överenskomna delmålen och målen uppnås. 

Kommissionen får ta hjälp av experter, inbegripet experter utsedda av 

Europaparlamentet.

Om kommissionen gör en positiv bedömning ska den anta ett beslut om 

godkännande av utbetalningen av det ekonomiska bidraget i enlighet med 

budgetförordningen. Ett betalningsbeslut bör verkställas endast om relevanta 

delmål och mål har uppnåtts med mätbara framsteg.

4. Om kommissionen, till följd av den bedömning som avses i punkt 3, konstaterar att 

de delmål och mål som anges i det beslut som avses i artikel 17.1 inte har genomförts 

på ett tillfredsställande sätt, ska den relevanta delen av betalningsansökan hållas 

inne. Den berörda medlemsstaten får lämna sina synpunkter inom en månad efter det 

att kommissionens bedömning meddelats.
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Innehållandet ska upphävas först när medlemsstaten har vidtagit de åtgärder som 

krävs för att säkerställa att de delmål och mål som avses i artikel 17.1 uppnås på ett 

tillfredsställande sätt.

5. Genom undantag från artikel 116.2 i budgetförordningen ska tidsfristen för 

utbetalning börja löpa från och med dagen då det positiva resultatet meddelades till 

den berörda medlemsstaten enligt punkt 3 andra stycket, eller från och med dagen då 

upphävandet av ett innehållande meddelades enligt punkt 4 andra stycket. 

6. Om den berörda medlemsstaten inte har vidtagit de åtgärder som krävs inom sex 

månader från innehållandet, ska kommissionen proportionellt minska beloppet för 

det ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 14.1 i budgetförordningen, efter det 

att den berörda medlemsstaten har fått möjlighet att lämna sina synpunkter inom två 

månader från det att slutsatserna meddelades. 

7. Om den berörda medlemsstaten inte har gjort några konkreta framsteg med avseende 

på relevanta delmål och mål inom arton månader från dagen för antagandet av det 

beslut som avses i artikel 17.1, ska kommissionen avsluta de avtal och beslut som 

avses i artiklarna 13.2 och 19.1 i denna förordning och dra tillbaka beloppet för 

det ekonomiska bidraget utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14.3 i 

budgetförordningen. Förfinansiering i enlighet med punkt 2a i denna artikel ska 

återkrävas i sin helhet.

Kommissionen ska fatta ett beslut om annullering av det ekonomiska bidraget, och, i 

tillämpliga fall, om återkrav på förfinansieringen, efter att ha gett den berörda 

medlemsstaten möjlighet att lämna sina synpunkter inom två månader från det att 

bedömningen att det inte har gjorts några konkreta framsteg har meddelats.

7a. Vid exceptionella omständigheter får antagandet av beslutet om godkännande av 

utbetalningen av det ekonomiska bidraget enligt artikel 19a.3 skjutas upp i upp till tre 

månader.

8. Bestämmelserna i denna artikel ska i tillämpliga delar gälla för det ytterligare 

lånestödet i enlighet med bestämmelserna i det låneavtal som avses i artikel 13 och 

det beslut som avses i artikel 17.2. 
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KAPITEL V

Rapportering och information

Artikel 20

Medlemsstatens rapportering inom den europeiska planeringsterminen

Den berörda medlemsstaten ska rapportera kvartalsvis inom den europeiska 

planeringsterminen om de framsteg som gjorts när det gäller att uppfylla planen för 

återhämtning och resiliens, inbegripet den operativa överenskommelse som avses i artikel 

17.6, genomförandet av enskilda föreslagna delmål, mål och tillhörande indikatorer samt 

rekommendationerna från kommissionen som en del av instrumentet för tekniskt stöd om 

medlemsstaterna har begärt det. I detta syfte ska medlemsstaternas kvartalsrapporter 

vederbörligen återspeglas i de nationella reformprogrammen, vilka ska användas som ett 

verktyg för att rapportera om framsteg mot slutförandet av planen för återhämtning och 

resiliens. För att säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet ska medlemsstaternas 

företrädare med ansvar för planerna för återhämtning och resiliens samt berörda 

institutioner och intressenter på Europaparlamentets begäran inställa sig i de behöriga 

utskotten för att diskutera de åtgärder som föreskrivs i och som ska vidtas enligt denna 

förordning. Europaparlamentet och rådet ska, samtidigt och under processens alla skeden, 

förses med relevant information från medlemsstaterna. 

Oberoende finanspolitiska institutioner, enligt definitionen i rådets direktiv 2011/85/EU1, 

uppmanas att två gånger per år komplettera och bedöma sådana rapporter med inriktning 

på tillförlitligheten i den information, de uppgifter och de prognoser som tillhandahållits 

samt resultaten och de allmänna framstegen för att uppnå målen i planerna för 

återhämtning och resiliens.

Artikel 20a

Dialog för återhämtning och resiliens

1. För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt Europaparlamentet, 

rådet och kommissionen, och säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet 

får Europaparlamentets behöriga utskott uppmana företrädare för rådet och dess 

förberedande organ, för kommissionen och, när så är lämpligt, för Eurogruppen, att 

1 Rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas 
budgetramverk (EUT L 306, 23.11.2011, s. 41).
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inställa sig där för att diskutera alla de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna 

förordning och de åtgärder som antagits enligt rådets förordning XXX[EURI].

2. För att säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet får 

Europaparlamentets behöriga utskott uppmana de företrädare för medlemsstaterna 

som ansvarar för planen för återhämtning och resiliens och, i förekommande fall, 

de nationella oberoende finanspolitiska institutionerna, att inställa sig i utskotten 

för att presentera planen för återhämtning och resiliens och de åtgärder som 

föreskrivs i och som ska vidtas enligt denna förordning.

3. Kommissionen ska förse Europaparlamentet och rådet samtidigt med alla uppgifter 

som tillhandahållits av medlemsstaterna och som är relevanta för att institutionerna 

ska kunna utföra sina uppdrag enligt denna förordning. Känslig eller konfidentiell 

information får överföras under iakttagande av särskilda 

konfidentialitetsskyldigheter.

4. Uppgifter som överförs av kommissionen till rådet eller något av dess förberedande 

organ inom ramen för denna förordning eller dess genomförande ska samtidigt 

göras tillgängliga för Europaparlamentet, vid behov med iakttagande av 

konfidentialitetsarrangemang. Relevanta resultat av de diskussioner som förs i 

rådets förberedande organ ska delges parlamentets behöriga utskott.

Artikel 21

Information till Europaparlamentet och rådet och kommunikation om medlemsstaternas 

planer för återhämtning och resiliens

1. Kommissionen ska samtidigt och på lika villkor översända de planer för 

återhämtning och resiliens som godkänts i kommissionens delegerade akt i enlighet 

med artikel 17 samt alla övriga relevanta uppgifter till Europaparlamentet och rådet 

utan onödigt dröjsmål. I sådana fall ska kommissionen samarbeta med parlamentet 

och rådet om hur den redigerade informationen kan göras tillgänglig för dem på 

ett konfidentiellt sätt. För att säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet 

ska medlemsstaternas företrädare med ansvar för planerna för återhämtning och 

resiliens samt berörda institutioner och intressenter, på Europaparlamentets 

begäran, inställa sig i de behöriga utskotten för att diskutera de åtgärder som 

föreskrivs i och som ska vidtas i enlighet med denna förordning. 
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Europaparlamentet och rådet ska, samtidigt och under processens alla skeden, 

förses med relevant information från medlemsstaterna.

2. Kommissionen får delta i kommunikationsverksamhet för att säkerställa att unionens 

finansiering synliggörs genom en tydlig unionsmärkning i samband med det 

ekonomiska stöd som avses i den berörda planen för återhämtning och resiliens, 

bland annat genom gemensam kommunikationsverksamhet med de berörda 

nationella myndigheterna. Kommissionen ska säkerställa att utgifterna inom ramen 

för faciliteten synliggörs genom att klart ange att de projekt som får stöd tydligt ska 

märkas som ”EU-initiativ för återhämtning”.

2a. Kommissionen ska rapportera halvårsvis till Europaparlamentet om de framsteg 

som gjorts i genomförandet av delmålen och målen i planerna för återhämtning 

och resiliens samt om komplementariteten mellan planerna och befintliga 

unionsprogram.

2b. Kommissionen ska varje halvår överlämna en utförlig rapport till 

Europaparlamentet och rådet om de finansiella skyldigheter som den har ingått 

med tredje parter i syfte att finansiera faciliteten. Rapporten ska innehålla en 

tydlig och trovärdig återbetalningsplan, utan möjlighet att utnyttja den fleråriga 

budgetramen i enlighet med artikel 7. Känslig eller konfidentiell information ska 

göras tillgänglig för Europaparlamentets ledamöter under strikt sekretess som 

avtalas på förhand.

Artikel 21a

Resultattavla för återhämtning och resiliens

1. Kommissionen ska inrätta en resultattavla för återhämtning och resiliens 

(resultattavlan), som ska komplettera den befintliga sociala resultattavlan, utan att 

ändra den, med indikatorer som ingår i FN:s mål för hållbar utveckling och i den 

befintliga resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser. 

Resultattavlan ska visa framstegen i genomförandet av de avtalade reformerna och 

investeringarna inom ramen för de enskilda medlemsstaternas planer för 

återhämtning och resiliens, och statusen för sådana delbetalningar till 

medlemsstaterna som är kopplade till ett tillfredsställande genomförande av de 

tydliga delmålen och målen.
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2. Resultattavlan ska visa de framsteg som har gjorts genom planerna för 

återhämtning och resiliens för var och en av de sex prioriteringar som utgör 

tillämpningsområdet för denna förordning.

3. Resultattavlan ska innehålla centrala indikatorer som hänför sig till de europeiska 

prioriteringar som avses i artikel 3, de särskilda målen i artikel 4 och de 

övergripande principerna i artikel 4a, såsom sociala, ekonomiska och 

miljömässiga indikatorer, för att bedöma de framsteg som görs inom ramen för 

planerna för återhämtning och resiliens inom var och en av de sex europeiska 

prioriteringar i artikel 3 som utgör tillämpningsområdet för denna förordning, och 

en sammanfattning av övervakningsprocessen för efterlevnaden av de minsta 

utgiftsandelarna för klimatmål och andra miljömål.

4. Resultattavlan ska ange i vilken grad de relevanta delmålen i planerna för 

återhämtning och resiliens har uppnåtts och vilka brister i genomförandet som har 

konstaterats samt kommissionens rekommendationer för att åtgärda bristerna.

5. Resultattavlan ska ange arrangemangen och tidsplanen för genomförandet av 

planen för återhämtning och resiliens, samt för de delbetalningar som är kopplade 

till ett tillfredsställande genomförande av tydliga delmål och mål.

6. Resultattavlan ska utgöra grund för ett ständigt utbyte av bästa praxis mellan 

medlemsstaterna, som ska ske i form av en regelbundet organiserad strukturerad 

dialog.

7. Resultattavlan ska uppdateras kontinuerligt och göras tillgänglig för allmänheten 

på kommissionens webbplats. Den ska ange status för betalningsansökningar, 

utbetalningar samt innehållanden och annulleringar av ekonomiska bidrag.

8. Kommissionen ska redogöra för resultattavlan vid en utfrågning som anordnas av 

Europaparlamentets behöriga utskott.

9. När kommissionen inrättar resultattavlan bör den i så stor utsträckning som 

möjligt förlita sig på resultattavlor baserade på flera indikatorer för övervakning 

av den sociala och ekonomiska dimensionen av resiliens och på resultattavlor för 

övervakning av den gröna och digitala dimensionen av resiliens, som bifogas dess 

strategiska framsynsrapport för 2020 Charting the course towards a more resilient 

Europe.
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KAPITEL VI

Komplementaritet, övervakning och utvärdering

Artikel 22

Samordning och komplementaritet

Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska, på ett sätt som motsvarar deras 

respektive ansvarsområden, främja synergier och säkerställa en effektiv samordning mellan 

den facilitet som inrättas genom denna förordning och andra unionsprogram och 

unionsinstrument, inbegripet instrumentet för tekniskt stöd, särskilt med åtgärder som 

finansieras av unionsfonderna och finansiering från Europeiska investeringsbanksgruppen 

eller andra internationella finansinstitutioner där en medlemsstat är aktieägare. I detta 

syfte ska de göra följande:

a) Säkerställa komplementaritet, synergi, enhetlighet och samstämmighet mellan 

olika instrument på unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga fall, regional 

nivå, särskilt i samband med åtgärder som finansieras genom unionsfonder, 

både under planering och genomförande.

b) Optimera samordningsmekanismer för att undvika dubbelarbete.

c) Säkerställa ett nära samarbete mellan de ansvariga för genomförandet, 

kontrollen och övervakningen på unionsnivå, nationell nivå och, i tillämpliga 

fall, på regional nivå för att uppnå målen för de instrument som inrättas genom 

denna förordning.

Artikel 23

Övervakning av genomförandet

1. Kommissionen ska övervaka genomförandet av faciliteten och mäta uppnåendet av 

de mål som anges i artikel 4. De indikatorer som ska användas för rapportering om 

framsteg och för övervakning och utvärdering av facilitetens uppfyllelse av de 

allmänna och särskilda målen anges i bilaga III. Övervakningen av genomförandet 

ska vara målinriktad och stå i proportion till den verksamhet som bedrivs inom 

faciliteten. 

2. Rapporteringssystemet ska säkerställa att data från övervakningen av genomförandet 

av verksamheten och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och i rätt tid 
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och delas upp efter kön och inkomstnivåer. För detta ändamål ska proportionella 

rapporteringskrav ställas på slutmottagarna och mottagarna av unionens medel.

2a. Europaparlamentet ska ha rätt att fullt ut granska kommissionens beslut om 

utgifter. Kommissionen ska ge Europaparlamentets berörda organ och 

Europaparlamentets ledamöter fullständig åtkomst. Kommissionen ska varje 

kvartal informera Europaparlamentet om statusen för godkända planer, godkända 

ändringar av dessa planer, inlämnade betalningsansökningar, fattade 

utbetalningsbeslut, innehållna betalningar, annullerade betalningar och 

återvinning av medel. Kommissionen ska varje kvartal lägga fram en översikt över 

dessa uppgifter vid en utfrågning som anordnas av Europaparlamentets behöriga 

utskott.

2ab. Kommissionen ska varje kvartal informera Europaparlamentet genom att upprätta 

en offentligt tillgänglig databas med öppna data över slutmottagarna av medel från 

faciliteten. Känslig eller konfidentiell information ska göras tillgänglig för 

Europaparlamentets ledamöter under strikt sekretess som avtalas på förhand.

2ac. Kommissionen ska varje kvartal, genom offentliga utfrågningar, rapportera till 

Europaparlamentet om genomförandet av faciliteten i medlemsstaterna. Rapporten 

ska innehålla detaljerade uppgifter om de belopp för vilka åtaganden har ingåtts 

och som har betalats till medlemsstaterna, statusen för genomförandet av de 

överenskomna delmålen samt alla relevanta uppgifter för att säkerställa full 

transparens och information om faciliteten. 

2ad. Kommissionen ska införa en ändamålsenlig övervakningsram för de slutförda 

projekten.

Artikel 24

Halvårsrapport

1. Kommissionen ska lägga fram halvårsrapporter för Europaparlamentet och rådet om 

genomförandet av den facilitet som anges i denna förordning.

2. Halvårsrapporten ska innehålla information om de framsteg som gjorts med de 

berörda medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens inom faciliteten.

3. Halvårsrapporten ska också innehålla följande information:
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a) Volymen på de intäkter som avsatts för faciliteten inom EU:s instrument för 

återhämtning under det föregående året, uppdelade per budgetpost. ▌

b) Bidraget från de belopp som inkasseras genom EU:s instrument för 

återhämtning till uppnåendet av facilitetens mål.

ba) Uppgifter om ansökningar om tekniskt stöd med avseende på utarbetande, 

översyn, genomförande och förbättring av planen för återhämtning och 

resiliens.

bb) Status för genomförandet av varje medlemsstats delmål och mål, belopp för 

vilka åtaganden ingåtts och som betalats ut till varje medlemsstat och totalt, 

inlämnade betalningsansökningar, antagna utbetalningsbeslut, innehållna 

och annullerade utbetalningar, återvinning av medel, mottagarna av medlen 

och all annan relevant information som säkerställer fullständig transparens 

och ansvarsskyldighet samt om komplementariteten mellan planerna och 

befintliga unionsprogram.

bc) Ett avsnitt för varje medlemsstat som beskriver hur principen om sund 

ekonomisk förvaltning följs i enlighet med artikel 61 i budgetförordningen.

bd) Den andel av faciliteten som bidrar till unionens klimat- och miljömål.

be) En förteckning över mottagarna och slutmottagarna av medel från 

faciliteten.

4. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och Europeiska rådet som en 

del av den integrerade finansiella redovisningsrapporteringen och ska utgöra en 

del av det särskilda förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, i ett separat kapitel 

i kommissionens rapport om beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 318 i 

EUF-fördraget. 

Artikel 25

Halvtidsutvärdering och efterhandsutvärdering av faciliteten

1. Kommissionen ska förse Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén med en oberoende utvärdering av 

genomförandet av denna förordning fyra år efter att den har trätt i kraft, och med en 

oberoende efterhandsutvärdering senast 12 månader efter utgången av 2027.
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2. Utvärderingen ska särskilt innehålla en bedömning av i vilken utsträckning målen har 

uppnåtts, effektiviteten i resursanvändningen och det europeiska mervärdet. Den ska 

också beakta den fortsatta relevansen vad gäller alla mål och åtgärder.

3. Utvärderingen ska om lämpligt åtföljas av ett förslag om ändringar av denna 

förordning.

4. Efterhandsutvärderingen ska bestå av en övergripande bedömning av de instrument 

som inrättas genom denna förordning och ska innehålla information om dess 

inverkan på lång sikt.

Artikel 25a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 

villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17 och 19 ska ges 

till kommissionen till och med den 31 december 2027.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17 och 19 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallande innebär att 

delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 

verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som 

utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17 och 19 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att 
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invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ.

KAPITEL VII

Kommunikation och slutbestämmelser

Artikel 26

Information, kommunikation och publicitet

1. Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och 

säkerställa dess synlighet genom en tydlig unionsmärkning, i synnerhet när de 

marknadsför åtgärderna och deras resultat, genom att tillhandahålla enhetlig, 

verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland 

medier, sociala medier och allmänhet. Mottagarna ska se till att utgifterna inom 

ramen för faciliteten synliggörs genom att tydligt märka projekt som får stöd som 

”EU-initiativ för återhämtning”.

2. Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende den 

facilitet som inrättas genom denna förordning, dess åtgärder och resultat. 

Ekonomiska medel som anslagits för de instrument som inrättas genom denna 

förordning ska också bidra till den övergripande kommunikationen av unionens 

politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 4.

2a. När mottagarna av unionsfinansiering och kommissionen marknadsför åtgärder 

och deras resultat ska de regelbundet informera och involvera 

Europaparlamentets och kommissionens representationskontor om projekt i de 

berörda medlemsstaterna.

▌Artikel 28

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
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Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande
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BILAGA I

Metod för beräkning av det högsta ekonomiska bidraget (dvs. det icke 

återbetalningspliktiga ekonomiska stödet) per medlemsstat inom faciliteten

 

I denna bilaga fastställs metoden för beräkning av det högsta tillgängliga ekonomiska bidraget 

för varje medlemsstat i enlighet med artikel 10. I metoden beaktas följande:

• Befolkning.

• Det inverterade värdet av BNP per capita.

• Medelvärdet av arbetslösheten de senaste 5 åren jämfört med medelvärdet i EU 

(2015–2019).

• Den ackumulerade minskningen i real BNP mellan 2020 och 2021, dvs. 

förändringen i real BNP 2021 jämfört med 2019.

För att undvika en alltför stor koncentration av resurserna: 

• För det inverterade värdet av BNP per capita gäller ett tak på 150 % av medelvärdet i 

EU.

• För ett enskilt lands arbetslöshet gäller en största avvikelse på 150 % från 

medelvärdet i EU.

• För att beakta de mer stabila arbetsmarknaderna i de rikare medlemsstaterna (med en 

BNI per capita över medelvärdet i EU) gäller för dem en största avvikelse av 

arbetslösheten på 75 % från medelvärdet i EU.

Det högsta ekonomiska bidraget till en medlemsstat från faciliteten ( ) definieras enligt 

följande för 2021 och 2022:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Det högsta ekonomiska bidraget till en medlemsstat från faciliteten (MFCi) för 2023 och 

2024 definieras enligt följande:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + resterande belopp (2021–2022)

där

FS (ekonomiskt stöd) är det tillgängliga totalanslaget inom faciliteten enligt
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artikel 5.1 a, och  är fördelningsnyckeln för 

medlemsstat i, enligt definitionen

,

där 1.

och där   1.   och 0,75  för medlemsstater med  

där

  är fördelningsnyckeln för land i,  är 

bruttonationalprodukt per capita 2019 i land i,  2019 

års vägda medelbruttonationalprodukt per capita i 

EU-27-medlemsstaterna,

är den totala befolkningen 2019 i land i,

är den totala befolkningen 2019 i EU-27-medlemsstaterna

är medelarbetslösheten åren 2015–2019 i land i

är medelarbetslösheten åren 2015–2019 i EU-27

FS (ekonomiskt stöd) är det tillgängliga totalanslaget inom faciliteten enligt artikel 5.1 a, 

och

betai är fördelningsnyckeln för medlemsstat i, enligt definitionen 

där 1 ,

och där och 0,75 för medlemsstater med 

där

 är fördelningsnyckeln för land i,



PE662.894/ 73

SV

 är BNP per capita 2019 i land i,

 2019 års vägda BNP per capita i EU-27-medlemsstaterna,

 är den totala befolkningen 2019 i land i,

 är den totala befolkningen 2019 i EU-27-medlemsstaterna

 är den ackumulerade minskningen i real BNP för land i under 

2020–2021

 är den ackumulerade minskningen i real BNP för 

EU-27-medlemsstater under 2020–2021

Fördelningsnyckeln för perioden 2023–2024 ska beräknas senast den 30 juni 2022 på 

grundval av uppgifter från Eurostat.

Metoden ger följande andel och belopp för det högsta ekonomiska bidraget per medlemsstat.

Högsta ekonomiska bidrag efter 

medlemsstat

Andel (%) 

av 

totalbeloppet

Belopp 

(miljoner, 

2018 års 

priser)

BE 1,55 4821

BG 1,98 6131

CZ 1,51 4678

DK 0,56 1723

DE 6,95 21545

EE 0,32 1004

IE 0,39 1209

EL 5,77 17874

ES 19,88 61618

FR 10,38 32167
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HR 1,98 6125

IT 20,45 63380

CY 0,35 1082

LV 0,70 2170

LT 0,89 2766

LU 0,03 101

HU 1,98 6136

MT 0,07 226

NL 1,68 5197

AT 0,95 2950

PL 8,65 26808

PT 4,16 12905

RO 4,36 13505

SI 0,55 1693

SK 1,98 6140

FI 0,71 2196

SE 1,24 3849

Summa 100,00 310000



PE662.894/ 75

SV

BILAGA II

Vägledning för bedömning för faciliteten

1. Tillämpningsområde

Syftet med denna vägledning för bedömning är att tillsammans med förordningen utgöra en 

grund på vilken kommissionen – på ett transparent och rättvist sätt – ska kunna bedöma 

medlemsstaternas förslag till planer för återhämtning och resiliens och fastställa det 

ekonomiska bidraget i enlighet med målen och alla andra relevanta krav i denna förordning. 

Vägledningen utgör särskilt grunden för tillämpning av bedömningskriterierna och 

fastställandet av det ekonomiska bidrag som avses i artikel 16.3 respektive artikel 17.3.

Vägledningen har följande mål:

a) ge ytterligare ledning om bedömningen av medlemsstaternas förslag till planer 

för återhämtning och resiliens,

b) ge ytterligare information om bedömningskriterierna och redogöra för ett 

betygssystem som ska upprättas för en rättvis och transparent process, och 

c) fastställa sambandet mellan kommissionens bedömning enligt 

bedömningskriterierna och fastställandet av det ekonomiska bidraget i 

kommissionens beslut för de planer för återhämtning och resiliens som 

godkänts.

Vägledningen är ett verktyg som ska underlätta kommissionens bedömning av 

medlemsstaternas förslag till planer för återhämtning och resiliens, och som ska säkerställa att 

planerna för återhämtning och resiliens stöder reformer och offentliga investeringar som är 

relevanta och respekterar additionalitetsprincipen för unionsfinansiering och skapar ett 

verkligt europeiskt mervärde, samtidigt som medlemsstaterna behandlas lika.

2. Bedömningskriterier

I enlighet med artikel 16.3 ska kommissionen bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, 

relevansen och enhetligheten i planen för återhämtning och resiliens ▌och ska i detta syfte 

beakta följande element:

Kommissionen ska bedöma om alla planer för återhämtning och resiliens uppfyller följande 

krav:
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a) Om planen bidrar med minst 40 % av sitt belopp till integrering av klimat 

och biologisk mångfald och om den spårningsmetod som avses i artikel 15.3 

ae tillämpas korrekt.

b) Om planen bidrar med minst 20 % av sitt belopp till digitala åtgärder och om 

den spårningsmetod som avses i artikel 15.3 af tillämpas korrekt.

c) Om var och en av åtgärderna inte strider mot unionens strategiska och 

ekonomiska intressen, inte ersätter återkommande nationella budgetutgifter 

och respekterar additionalitetsprincipen och principen om att inte orsaka 

betydande skada i enlighet med artikel 4a.

d) Om planen överensstämmer med de minsta tilldelningsandelarna för var och 

en av de sex europeiska prioriteringar som fastställs i artikel 3.

e) Om medlemsstaternas arrangemang för att säkerställa att mottagande 

företag inte är involverade i några rapporteringspliktiga skattearrangemang 

enligt direktiv (EU) 2018/822 i samband med gränsöverskridande 

arrangemang.

Ändamålsenlighet:

f) Om planen för återhämtning och resiliens bidrar till var och en av de sex 

europeiska prioriteringar som fastställs i artikel 3 och om den bidrar till och 

inte strider mot målen i artikel 4.1 b.

g) Om den flernivådialog som avses i artikel 15.2 andra stycket har ägt rum och 

om respektive intressenter ges faktiska möjligheter att delta i utarbetandet 

och genomförandet av planen för återhämtning och resiliens.

h) Om de arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna förväntas 

säkerställa en effektiv övervakning och ett effektivt genomförande av planen 

för återhämtning och resiliens, de föreslagna kvalitativa och kvantitativa 

delmålen och målen samt de relaterade indikatorerna, och om planen 

förbättrar de landsspecifika resultaten enligt den sociala resultattavlan och 

resultattavlan för förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

i) Om planen förväntas ha en bestående inverkan på den berörda medlemsstaten.
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j) Om planen för återhämtning och resiliens omfattar investeringar i 

gränsöverskridande eller paneuropeiska projekt som skapar ett europeiskt 

mervärde, i förekommande fall med beaktande av medlemsstaternas 

begränsningar på grund av deras geografiska läge.

Effektivitet:

k) Om den motivering som medlemsstaten lämnat för de uppskattade totala 

kostnaderna för den inlämnade planen är rimlig och trovärdig, och står i 

proportion till den sociala och ekonomiska effekten på ekonomin och 

sysselsättningen, i enlighet med principen om kostnadseffektivitet.

l) Om det arrangemang som föreslagits av de berörda medlemsstaterna 

förväntas förebygga, upptäcka och korrigera intressekonflikter, korruption 

och bedrägerier vid användning av medel från faciliteten, inbegripet sådana 

som syftar till att undvika dubbel finansiering från andra unionsprogram.

Relevans:

m) Om planen innehåller åtgärder som i enlighet med facilitetens 

tillämpningsområde bidrar till att effektivt ta itu med de utmaningar som 

fastställts i de relevanta landsspecifika rekommendationer som riktats till den 

berörda medlemsstaten, eller i andra relevanta dokument som officiellt antagits 

av kommissionen inom ramen för den europeiska planeringsterminen, 

inbegripet relevanta rekommendationer för euroområdet som godkänts av 

rådet.

n) Om planen, när kommissionen efter en fördjupad granskning kommit fram 

till att det i en medlemsstat råder obalanser eller alltför stora obalanser, är 

förenlig med de rekommendationer som lämnats enligt artikel 6 i förordning 

(EU) nr 1176/2011.

o) Om planen innehåller korrekt information enligt artikel 15.

Enhetlighet:

p) Om planen utgör ett omfattande reform- och investeringspaket och om 

arrangemangen ger konsekvens och synergier enligt artikel 14.2b.
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q) Om planen är förenlig med principerna i EU-strategin för jämställdhet 

2020–2025, den nationella jämställdhetsstrategin, om en 

konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv har genomförts och om 

åtgärderna i planen förväntas bidra till att främja jämställdhet och principen 

om jämställdhetsintegrering och undanröjande av könsdiskriminering eller 

till de utmaningar som följer av detta.

▌Som ett led i bedömningen ska kommissionen sätta betyg på de planer för återhämtning och 

resiliens som medlemsstaterna har lämnat in, enligt de bedömningskriterier som avses i artikel 

16.3, för att bedöma ändamålsenligheten, effektiviteten, relevansen och enhetligheten i 

planerna och för att fastställa det ekonomiska bidraget i enlighet med artikel 17.3.

För enkelhetens och effektivitetens skull ska betyg ges på en skala från A till C enligt 

följande:

▌

Betyg för leden a–e

A – Kriterierna är uppfyllda 

C – Kriterierna är inte uppfyllda

Betyg för leden f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q

A – Kriterierna är uppfyllda i stor utsträckning/Lämpliga arrangemang för ett effektivt 

genomförande av led h

B – Kriterierna är uppfyllda i måttlig utsträckning/Minimala arrangemang för ett effektivt 

genomförande av led h

C – Kriterierna är uppfyllda i liten utsträckning/Otillräckliga arrangemang för ett effektivt 

genomförande av led h

För kriteriet j gäller endast betyget A eller B och inget betyg ges för medlemsstater som har 

objektiva begränsningar på grund av sitt geografiska läge.

▌3. Fastställande av det ekonomiska bidraget från budgetinstrumentet för återhämtning och 

resiliens

I enlighet med artikel 17.3 ska kommissionen fastställa det ekonomiska bidraget med 

beaktande av vikten av och samstämmigheten i den plan för återhämtning och resiliens som 



PE662.894/ 79

SV

den berörda medlemsstaten föreslagit, efter en bedömning med avseende på kriterierna i 

artikel 17.3. För detta ändamål ska kommissionen tillämpa följande kriterier:

a) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller 

de kriterier som anges i artikel 16.3 och beloppet för de uppskattade totala 

kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lika med eller högre än 

det högsta ekonomiska bidraget för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 

ekonomiska bidrag som tilldelas den berörda medlemsstaten vara lika med det 

totala beloppet av det högsta ekonomiska bidraget enligt artikel 10.

b) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt uppfyller 

de kriterier som anges i artikel 16.3 och beloppet för de uppskattade totala 

kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens är lägre än det högsta 

ekonomiska bidraget för den medlemsstaten enligt artikel 10, ska det 

ekonomiska bidrag som tilldelas medlemsstaten vara lika med beloppet för de 

uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och resiliens.

ba) Om planen för återhämtning och resiliens på ett tillfredsställande sätt 

uppfyller de kriterier som anges i artikel 16.3 ska det ekonomiska bidraget 

minskas med 2% per kriterium för varje B som planen ges utöver två B:n för 

kriterierna i leden h, i, l, m och p i artikel 16.3, men den totala minskningen 

ska inte överstiga 6% av det totala ekonomiska bidraget.

c) Om planen för återhämtning och resiliens inte på ett tillfredsställande sätt 

uppfyller de kriterier som anges i artikel 16.3 får inget ekonomiskt bidrag 

beviljas den berörda medlemsstaten.

Vid tillämpningen av detta stycke ska följande formler användas:

– för led a:    ≥ ska medlemsstat få  

– för led b:    < ska medlemsstat få  

– där

– i betecknar den berörda medlemsstaten 

– MFC är det högsta ekonomiska bidraget till den berörda medlemsstaten 

– C är de uppskattade totala kostnaderna för planen för återhämtning och 

resiliens 
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Efter bedömningen i enlighet med artikel 16.3, och med beaktande av betygen:

Planen för återhämtning och resiliens uppfyller bedömningskriterierna

om betyget för kriterierna a–q omfattar
 
- ett A för kriterierna a– f
 
och för övriga kriterier
 
- enbart A,
 
eller 
 
- flera A än B och inga C.

Det ekonomiska bidraget ska minskas med 2 % per kriterium för varje B utöver två B:n 

som ges för de i artikel 16.3 fastställda kriterierna i leden h, i, l, m och p, men den totala 

minskningen ska inte överstiga 6 % av det totala ekonomiska bidraget.

Planen för återhämtning och resiliens uppfyller inte bedömningskriterierna
 
om betyget för kriterierna a–q omfattar
 
- inga A för kriterierna a–f
 
och för övriga kriterier
 
- fler B än A
 
eller 
 
- minst ett C.
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BILAGA III

Indikatorer 

Uppfyllelsen av de mål som avses i artikel 4 ska mätas på grundval av följande indikatorer, 

uppdelade efter medlemsstat och insatsområde. 

Indikatorerna ska användas i enlighet med tillgängliga data och tillgänglig information, 

inbegripet kvantitativa och/eller kvalitativa data.

 Outputindikatorer:

a) Antal godkända planer för återhämtning och resiliens ▌.

b) Det totala ekonomiska bidrag som anslagits till planen för återhämtning och 

resiliens. 

 Resultatindikatorer:

c) Antal planer för återhämtning och resiliens som har genomförts. 

Effektindikatorer i enlighet med denna förordning

d) Målen i planen för återhämtning och resiliens, som har uppnåtts på grund av 

bland annat det totala ekonomiska stödet (inklusive eventuella lån) från den 

facilitet för återhämtning och resiliens som inrättas genom denna förordning.

Kommissionens efterhandsutvärdering enligt artikel 25 ska också ha som syfte att fastställa 

sambandet mellan det totala ekonomiska stödet (inklusive eventuella lån) från faciliteten för 

återhämtning och resiliens och genomförandet av relevanta åtgärder i den berörda 

medlemsstaten i syfte att främja återhämtning, resiliens, hållbar tillväxt, sysselsättning och 

sammanhållning.


