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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en 
genopretnings- og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0408),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, tredje afsnit, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C9-0150/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 58,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Budgetkontroludvalget og 
Regionaludviklingsudvalget, 

– der henviser til holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til skrivelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A9-
0214/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

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

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 175, 
stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 120 og 121 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) føre deres økonomiske politikker på en måde, der 
bidrager til virkeliggørelsen af Unionens mål, og inden for rammerne af de overordnede 
retningslinjer, som Rådet fastsætter. Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 148 i 
TEUF gennemføre beskæftigelsespolitikker, der tager hensyn til retningslinjerne for 
beskæftigelse. Samordningen af medlemsstaternes økonomiske politikker er derfor et 
spørgsmål af fælles interesse.

(2) Medlemsstaterne skal i henhold til artikel 175 i TEUF bl.a. samordne deres økonomiske 
politikker med henblik på at nå de mål vedrørende økonomisk, social og territorial 
samhørighed, der er fastlagt i artikel 174.

(2a) Artikel 174 i TEUF forskriver, at Unionen for at fremme en harmonisk udvikling af 
Unionen som helhed skal udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed. Den foreskriver endvidere, at Unionen navnlig 
skal stræbe efter at formindske forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder. 
Blandt de berørte områder bør der lægges særlig vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel omstillingsproces og områder, der lider under alvorlige og varige 

* Ændringsforslag: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med 
symbolet ▌.
1 EUT C af , s. .
2 EUT C af , s. .
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naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste 
meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og 
bjergområder, og der bør tages hensyn til deres udgangspunkt og særlige 
karakteristika i forbindelse med gennemførelsen af Unionens politikker.

(3) På EU-niveau tjener det europæiske semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), herunder principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, de nationale klima- og 
energiplaner vedtaget inden for rammerne af forvaltningen af energiunionen samt 
planerne for retfærdig omstilling, til at udpege nationale reformprioriteter og følge 
deres gennemførelse. Reformer baseret på solidaritet, integration, social retfærdighed 
og en retfærdig fordeling af velstand bør også adresseres med henblik på at skabe 
arbejdspladser af høj kvalitet og bæredygtig vækst samt med henblik på at sikre lige 
muligheder og adgang til muligheder og social beskyttelse, beskytte sårbare grupper 
og forbedre levestandarden for alle borgere. Medlemsstaterne udvikler selv deres egne 
nationale flerårige investeringsstrategier til støtte for disse reformer. Disse strategier 
bør, hvor det er relevant, fremlægges sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og samordne de prioriterede investeringsprojekter, som 
vil blive støttet med midler fra medlemsstaten og/eller Unionen.

(3a) Det europæiske semester bør som skitseret af Kommissionen i den årlige strategi for 
bæredygtig vækst 2020 og i sommerpakken 2020 bidrage til at sikre gennemførelsen 
af den europæiske grønne pagt, den europæiske søjle for sociale rettigheder og FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling.

(4) Covid-19-udbruddet først i 2020 har ændret de økonomiske, sociale og budgetmæssige 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i verden, og dette kræver en hurtig, effektiv og 
koordineret indsats på såvel EU-plan som på nationalt plan for at håndtere de enorme 
økonomiske og sociale konsekvenser for alle medlemsstater. De demografisk betingede 
udfordringer og udfordringerne i forbindelse med social inklusion og social 
samhørighed er blevet forstærket af covid-19 og har medført asymmetriske 
konsekvenser for medlemsstaterne. ▌Covid-19-krisen såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at udviklingen af sunde, bæredygtige og 
resiliente økonomier, finansielle systemer og velfærdssystemer, der bygger på stærke 
økonomiske og sociale strukturer, hjælper medlemsstaterne til at reagere mere effektivt 
på chok og til efterfølgende hurtigere at komme på fode igen på en retfærdig og inklusiv 
måde. Manglende resiliens kan også føre til negative afsmittende virkninger af chok 
mellem medlemsstaterne eller i Unionen som helhed og således udgøre en udfordring 
for konvergensen og samhørigheden i Unionen. I den forbindelse kan nedskæringer 
i de offentlige udgifter til uddannelse, kultur og sundhed vise sig at virke mod 
hensigten om at opnå en hurtig genopretning. De mellemsigtede og langsigtede 
konsekvenser af covid-19-krisen vil i meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt 
medlemsstaternes økonomier og samfund kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, medlemsstaterne har til at ▌afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af deres økonomiers og sociale strukturers 
resiliens. Bæredygtige og vækstfremmende reformer og investeringer, der skal afhjælpe 
strukturelle svagheder i økonomierne, styrker medlemsstaternes resiliens, øger 
produktiviteten og konkurrenceevnen og mindsker afhængigheden af CO2-baseret 
energi. De vil derfor være af afgørende betydning for at få økonomierne tilbage på rette 
spor og for at mindske uligheder og forskelle i Unionen. 
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(5) Gennemførelsen af bæredygtige og vækstfremmende reformer og investeringer, der 
medvirker til samhørighed og opbygger en høj grad af resiliens for så vidt angår 
nationale økonomier, samfund og institutioner samt forbedrer tilpasningsevnen og 
frigør vækstpotentiale på en måde, som er i overensstemmelse med Parisaftalen, er 
blandt Unionens politiske prioriteter. De er ▌af afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig, retfærdig og inklusiv genopretning og understøtte øget økonomisk og 
social konvergens. Dette er endnu mere nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning.

(5a) I artikel 2 og 8 i TEUF fastsættes det, at Unionen i alle sine aktiviteter skal tilstræbe 
at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Derfor bør 
integration af kønsaspektet, herunder kønsbudgettering, gennemføres i alle Unionens 
politikker og lovgivning.

(5b) Kvinder har været i frontlinjen under covid-19-krisen, idet de udgør størstedelen af 
sundhedspersonalet i hele EU, og har skullet afbalancere ulønnet omsorgsarbejde 
med deres arbejdsmæssige forpligtelser. Situationen er blevet stadig vanskeligere for 
enlige forældre, hvoraf 85 % er kvinder. Investeringer i robust infrastruktur er også 
afgørende for at sikre ligestilling mellem kønnene og kvinders økonomiske indflydelse 
og status, opbygge resiliente samfund, bekæmpe usikre ansættelsesforhold i en 
kvindedomineret sektor, sætte skub i jobskabelsen samt forebygge fattigdom og social 
udstødelse og har en positiv indvirkning på bruttonationalproduktet, da de giver flere 
kvinder mulighed for at udføre lønnet arbejde.

(6) Tidligere erfaringer har vist, at investeringer ofte falder markant i krisetider. I lyset 
heraf er det af afgørende betydning at støtte strategiske offentlige og private 
investeringer med europæisk merværdi i den aktuelle situation, afbøde virkningerne af 
pandemien for at sætte fart i genopretningen, bidrage til at nå målene i den europæiske 
grønne pagt, fremme social inklusion og samhørighed, styrke vækstpotentialet på lang 
sigt med konkrete resultater for realøkonomien samt styrke institutionel resiliens og 
kriseberedskab.  Investeringer i grønne og digitale teknologier, forskning og 
innovation (FoI), herunder i en videnbaseret økonomi, kapaciteter og processer, der 
skal støtte omstillingen til ren energi og den cirkulære omstilling, og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og andre nøglesektorer i økonomien, er vigtige for 
at opnå retfærdig, inklusiv og bæredygtig vækst og bidrage til at skabe arbejdspladser. 
Sådanne investeringer vil også medvirke til at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste forsyningskæder. Det er i lige så høj grad 
vigtigt at investere i andre tjenesteydelser af almen økonomisk interesse for at fremme 
social inklusion og social samhørighed.

(6a) Genopretning og resiliens i Unionen og dens medlemsstater bør opnås gennem 
finansiering af seks europæiske prioriteter, nemlig den grønne omstilling, den digitale 
omstilling, økonomisk samhørighed, produktivitet og konkurrenceevne, social og 
territorial samhørighed, institutionel resiliens og politikker med henblik på at sikre, 
at den kommende generation af europæere ikke bliver en "nedlukningsgeneration".

(6b) Investeringer i grønne teknologier, kapaciteter og reformer, der skal støtte den 
retfærdige grønne omstilling, fremme bæredygtig energiomstilling, -sikkerhed og -
effektivitet i boligsektoren og i andre nøglesektorer i økonomien, er vigtige for at 
bidrage til den langsigtede dekarbonisering af økonomien, opfylde Unionens klima- 
og miljømålsætninger, fremme biodiversitet, opnå bæredygtig vækst samt for at styrke 
den cirkulære økonomi og bidrage til at skabe arbejdspladser.



RR\1217780DA.docx 9/411 PE655.950v03-00

DA

(6c) Investeringer i digitale teknologier, digital infrastruktur og digitale processer vil øge 
Unionens konkurrenceevne på globalt plan og vil også medvirke til at gøre Unionen 
mere resilient og mindre afhængig ved at diversificere de vigtigste forsyningskæder. 
Reformer og investeringer bør især fremme digitaliseringen af tjenesteydelser, 
udviklingen af digital infrastruktur og datainfrastruktur, digitale klynger og digitale 
innovationsknudepunkter samt åbne digitale løsninger. Den digitale omstilling bør 
også tilskynde til digitalisering af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). 
Offentlige indkøb bør overholde principperne om interoperabilitet, energieffektivitet 
og persondatabeskyttelse for at gøre det muligt for SMV'er og nystartede 
virksomheder at deltage heri og for at fremme anvendelsen af open source-løsninger.

(6d) Reformer og investeringer, der fokuserer på at øge den økonomiske samhørighed og 
produktivitet, på SMV'er samt på at styrke det indre marked og konkurrenceevnen, 
bør gør det muligt at opnå en bæredygtig genopretning af Unionens økonomi.  
Sådanne reformer og investeringer bør ligeledes fremme iværksætterkultur, den 
sociale økonomi, udvikling af bæredygtig infrastruktur, transport, industrialisering 
og genindustrialisering samt afbøde virkningen af krisen på processen for indførelse 
af den fælles valuta i medlemsstater uden for euroområdet.

(6da) Reformer og investeringer bør også fremme social samhørighed og bidrage til at 
bekæmpe fattigdom og arbejdsløshed. De bør føre til oprettelse af stabile 
arbejdspladser af høj kvalitet, inklusion af ugunstigt stillede grupper og kategorier af 
borgere og gøre det muligt at styrke den sociale infrastruktur, sociale tjenesteydelser, 
dialogen med arbejdsmarkedets parter, den sociale beskyttelse og den sociale velfærd. 
Sådanne foranstaltninger er af største betydning for at sikre, at vores økonomier kan 
komme sig, samtidig med at ingen lades i stikken.

(6e) Unionen bør træffe foranstaltninger til at sikre, at den kommende generation af 
europæere ikke påvirkes permanent af virkningen af covid-19-krisen, og at 
generationskløften ikke øges yderligere. Reformer og investeringer er afgørende for 
at fremme uddannelse og færdigheder, herunder digitale færdigheder, og for at 
fremme den rolle, som færdighederne spiller, gennem generationsbaserede prioriteter 
for opkvalificering, omskoling og rekvalificering af den aktive arbejdsstyrke, 
integrationsprogrammer for arbejdsløse, politikker for investering i adgang og 
muligheder for børn og unge i forbindelse med uddannelse, sundhed, ernæring, job 
og boligforhold samt ved hjælp af politikker, der bygger bro mellem generationerne.

(6f) Covid-19-krisen har også fremhævet vigtigheden af at styrke den interinstitutionelle 
og administrative resiliens og kriseberedskabet, navnlig ved at forbedre kontinuiteten 
i virksomheder og i den offentlige tjeneste, styrke sundheds- og plejesystemernes 
tilgængelighed og kapacitet, forbedre den offentlige forvaltnings og de nationale 
systemers effektivitet, herunder ved at minimere den administrative byrde, samt 
vigtigheden af at forbedre effektiviteten af retssystemerne og tilsynet med 
bekæmpelsen af svig og hvidvask af penge. Der bør tages hensyn til indhøstede 
erfaringer, og medlemsstaternes institutionelle resiliens bør øges.

(6g) Mindst 40 % af beløbet for hver genopretnings- og resiliensplan under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten ("faciliteten") bør bidrage til mainstreaming af 
klima og biodiversitet, idet der skal tages hensyn til, at mindst 37 % af beløbet for hver 
genopretnings- og resiliensplan bør rettes mod finansiering af klimatiltag. 
Genopretnings- og resiliensplanerne bør være i overensstemmelse med Unionens 
strategi for ligestilling mellem kønnene i perioden 2020-2025.



PE655.950v03-00 10/411 RR\1217780DA.docx

DA

(6h) Mindst 20 % af beløbet for hver genopretnings- og resiliensplan under faciliteten bør 
bidrage til den europæiske digitale strategi og til virkeliggørelsen af et digitalt indre 
marked med henblik på at øge Unionens konkurrenceevne på globalt plan og bidrage 
til at gøre Unionen mere resilient, mere innovativ og strategisk uafhængig.

(6i) Mindst 7 % af beløbet for hver genopretnings- og resiliensplan under faciliteten bør 
bidrage til investerings- og reformforanstaltninger inden for rammerne af hver af de 
seks europæiske prioriteter, idet den samlede tildeling under faciliteten bør falde ind 
under de seks europæiske prioriteter.

(6j) Facilitetens overordnede mål bør være at bidrage til at adressere udfordringerne inden 
for de seks prioriteter, der er identificeret i denne forordning, gennem fremme af den 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og bidrage til målene for Unionens 
politikker, FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, Parisaftalen og til styrkelsen af det indre marked. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre medlemsstaternes resiliens og tilpasningsevne, 
afbøde krisens sociale og økonomiske konsekvenser samt støtte den grønne og den 
digitale omstilling og således til at genoprette EU-økonomiernes vækstpotentiale ▌og 
fremme jobskabelsen i kølvandet på covid-19-krisen og til at befordre bæredygtig 
vækst.

(6k) Faciliteten bør bidrage til genopretning og resiliens ved hjælp af reformer og 
investeringer, der gavner samfundet og demografien, navnlig børn, unge og sårbare 
grupper, gennem uddannelse og erhvervsuddannelse og bør bidrage til at fremme 
erhvervsklimaet, insolvensreglerne, bekæmpelsen af aggressive skattepraksisser, 
moderniseringen af vores økonomier og industrien, FoI, bærdygtig digital 
infrastruktur og bæredygtig energi- og transportinfrastruktur samt konnektivitet. 
Faciliteten bør også bidrage til udviklingen af en bæredygtig cirkulær økonomi, støtte 
iværksætteri, herunder SMV'er, sundheds- og plejesektoren, kultur, medier, sport, 
turisme- og restaurationsbranchen, landbrugs- og fødevaresektoren, styrke 
biodiversitet og miljøbeskyttelse, fødevareforsyningskæder, fremme den grønne 
omstilling gennem modvirkning af og tilpasning til klimaforandringerne samt 
bidrage til at investere i bæredygtige og energieffektive boliger. Reformerne og 
investeringerne bør styrke den sociale beskyttelse og de sociale velfærdssystemer, den 
offentlige forvaltning og tjenesteydelser af almen interesse, herunder retfærdighed og 
demokrati, og bidrage til at adressere de demografiske udfordringer.

(6l) Covid-19-krisen har alvorlige konsekvenser for de sociale aktiviteter i alle 
medlemsstater. Uddannelsessektoren og de kulturelle og kreative sektorer samt 
restaurationsbranchen og turistsektoren er gået i stå. Det er derfor af helt afgørende 
betydning, at Unionen og medlemsstaterne også foretager investeringer inden for 
disse områder. Medlemsstaterne bør tilskyndes til at øremærke mindst 2 % af det 
samlede budget til de kulturelle og kreative sektorer og 10 % til investeringer i inklusiv 
kvalitetsuddannelse.

(7) På nuværende tidspunkt findes der ikke et instrument, der – i samme omfang som i 
forbindelse med covid-19-krisen – har som formål som reaktion på en krise at yde 
direkte finansiel støtte knyttet til opnåelsen af resultater og til gennemførelse af reformer 
og offentlige investeringer i medlemsstaterne. Genopretningen af Unionens økonomi 
som helhed kan opnås bl.a. gennem kanalisering af investeringer og fremskyndelse 
af reformer i retning af eksisterende EU-strategier og udfordringer, herunder, men 
ikke begrænset til, dem der er identificeret som led i det europæiske semester, den 
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europæiske søjle for sociale rettigheder, FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, 
de nationale klima- og energiplaner vedtaget inden for rammerne af forvaltning af 
energiunionen samt planerne for retfærdig omstilling med henblik på at opnå varige 
virkninger for ▌resiliensen af medlemsstaterne ▌.

(8) På denne baggrund er det nødvendigt at styrke den nuværende ramme for støtte til 
medlemsstaterne og yde direkte finansiel støtte til medlemsstaterne gennem et 
innovativt redskab. Med henblik herpå bør faciliteten under denne forordning oprettes 
med henblik på at yde effektiv finansiel og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af bæredygtige reformer og offentlige og private investeringer i 
forbindelse hermed som et særligt instrument, der er udformet til at tackle de negative 
virkninger og konsekvenser af covid-19-krisen i Unionen. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse med anvendelsen af de øvrige instrumenter og 
programmer. Faciliteten kan ligeledes omfatte foranstaltninger, der tilskynder til 
private investeringer gennem støtteordninger, herunder gennem finansielle 
instrumenter, tilskud eller lignende ordninger, under forudsætning af at 
statsstøttereglerne overholdes. Faciliteten kan endvidere omfatte foranstaltninger, 
der har til formål at fremme udviklingen af nationale erhvervsfremmende banker.

(9) Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør 
vælges ud fra, i hvilken udstrækning de gør det muligt at nå de specifikke mål med tiltag 
og levere resultater under hensyntagen til ▌den forventede risiko for manglende 
overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster 
og enhedsomkostninger samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger som 
omhandlet i ▌artikel 125, stk. 1, litra a) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10463 (finansforordningen).

(9a) Foranstaltninger, der tager sigte på at fremme genopretningen efter det sociale og 
økonomiske chok, som covid-19-krisen har medført, bør følge principperne om 
resiliens og miljømæssig og social bæredygtighed. Det bør også tilstræbes, at de 
kombinerer behovet for en hurtig indsats med et langsigtet perspektiv. 
Foranstaltninger, der underbygges af solid videnskabelig dokumentation og bred 
politisk og social enighed, bør ikke svækkes eller udsættes, men fortsat prioriteres.

(10) I overensstemmelse med forordning [European Union Recovery Instrument – EU-
genopretningsinstrumentet] og inden for rammerne af de deri tildelte ressourcer bør der 
gennemføres genopretnings- og resiliensforanstaltninger under ▌faciliteten for at 
afhjælpe de hidtil usete sociale og økonomiske virkninger af covid-19-krisen. Sådanne 
yderligere ressourcer bør anvendes således, at der sikres overholdelse af fristerne i 
forordning [EURI].

(10a) Faciliteten bør støtte projekter, der overholder princippet om additionalitet for EU-
midler, og som skaber en reel europæisk merværdi. Faciliteten bør ikke træde i stedet 
for tilbagevendende nationale udgifter og bør ikke være i modstrid med Unionens 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (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 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).
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strategiske og økonomiske interesser og bør derfor ikke finansiere tredjelandes 
investeringsplaner.

(10b) Den europæiske merværdi bør opstå som en konsekvens af samspillet og de indbyrdes 
forbindelser mellem de seks europæiske prioriteter og bør skabe sammenhæng og 
synergier og medføre koordineringsfordele, retssikkerhed, øget effektivitet og 
komplementaritet.

(10c) Én af erfaringerne fra covid-19-krisen er, at Unionen bør diversificere de vigtigste 
forsyningskæder, hvorfor ét af målene med faciliteten bør være at styrke Unionens 
strategiske uafhængighed.

(10d) Beløbet for uudnyttede forpligtelsesbevillinger og frigjorte bevillinger bør anvendes 
til at styrke programmer med europæisk merværdi, navnlig programmer under 
direkte forvaltning, såsom, men ikke begrænset til, programmer inden for forskning 
og innovation, uddannelse og infrastruktur.

(10e) Genopretnings- og resiliensplanerne under faciliteten bør fungere i synergi med 
InvestEU-programmet og kan åbne mulighed for at yde bidrag til 
medlemsstatssegmentet under InvestEU-programmet, navnlig til støtte for solvensen 
i virksomheder, der er etableret i de berørte medlemsstater. Planerne kan også åbne 
mulighed for at yde bidrag til programmer under direkte forvaltning inden for 
rammerne af den flerårige finansielle ramme (FFR) til støtte for børn, unge, 
herunder Erasmus, kultur samt FoI, herunder Horisont Europa.

(10f) EU-genopretningsinstrumentet (NextGenerationEU) bør ikke blive til en finansiel 
byrde for de næste generationer og bør betales tilbage med nye egne EU-indtægter. 
Det er endvidere af afgørende betydning, at de lån, som ydes inden for rammerne af 
NextGenerationEU, tilbagebetales rettidigt.

(11) I overensstemmelse med den europæiske grønne pagt som Europas strategi for 
bæredygtig vækst og med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og nå 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling vil faciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, bidrage til at integrere klimaindsatsen og økologisk bæredygtighed samt til 
at nå et overordnet mål om, at 30 % af udgifterne under Unionens budget skal 
understøtte klimamål, og et overordnet mål om, at 10 % af udgifterne under Unionens 
budget skal støtte biodiversitetsmål. Medlemsstaterne bør i deres genopretnings- og 
resiliensplaner lægge særlig vægt på at støtte og styrke de arbejdstagere, som måtte 
lide under konsekvenserne af omstillingerne, navnlig ved at gennemføre den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og forsvare princippet om kollektiv 
forhandling. 

 ▌

(15) Facilitetens specifikke mål bør være at yde finansiel støtte med henblik på at nå de klare 
delmål og slutmål for reformer og investeringer, som er fastlagt i genopretnings- og 
resiliensplanerne. Dette specifikke mål bør forfølges i tæt samarbejde med de berørte 
medlemsstater.

(16) For at sikre, at genopretnings- og resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, bør den 
omfatte foranstaltninger til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en sammenhængende, relevant, virkningsfuld og effektiv 
genopretnings- og resiliensplan. ▌
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(16a) Genopretnings- og resiliensplanen bør indeholde en detaljeret redegørelse for, 
hvordan genopretnings- og resiliensplanerne og -foranstaltningerne skal bidrage til 
hver af de seks europæiske prioriteter, herunder de respektive og samlede 
budgetmæssige minimumsbevillinger.

(16b) Planen bør ligeledes redegøre for, hvordan den bidrager til og ikke strider mod 
Unionens politikker, FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og Parisaftalen samt til styrkelsen af det indre marked. Planen 
bør også redegøre for, hvordan den bidrager til og ikke strider mod Unionens 
strategiske og økonomiske interesser, ikke erstatter tilbagevendende nationale 
budgetudgifter og overholder princippet om additionalitet og princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade. Den bør redegøre for, på hvilken måde den er i 
overensstemmelse med principperne i Unionens strategi for ligestilling mellem 
kønnene 2020-2025.

(16c) Den nationale genopretnings- og resiliensplan bør ikke berøre retten til at indgå eller 
håndhæve kollektive aftaler eller til at træffe kollektive foranstaltninger i 
overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og national ret og praksis.

(16d) Planen bør redegøre for, hvordan den på effektiv vis bidrager til at tackle de 
udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger for den 
berørte medlemsstat eller i andre relevante dokumenter, som Kommissionen har 
vedtaget officielt inden for rammerne af det europæiske semester. I tilfælde af at 
Kommissionen på baggrund af en tilbundsgående gennemgang konkluderer, at en 
medlemsstat oplever ubalancer eller uforholdsmæssigt store ubalancer, bør planen 
indeholde en redegørelse for, hvordan de i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1176/20114 fremsatte henstillinger er kompatible med 
planerne. Planen bør præcisere de påtænkte klare delmål og mål samt tidsplanen for 
gennemførelsen af reformerne og investeringerne.

(16e) Planen bør udgøre en omfattende reform- og investeringspakke og angive, på hvilken 
måde den er overensstemmende. Planen bør præcisere de planlagte offentlige og 
private investeringsprojekter og den dertil knyttede investeringsperiode og indeholde 
referencer til inddragelsen af private partnere, såfremt det er relevant. Planen bør 
indeholde detaljerede oplysninger om de anslåede samlede omkostninger for 
reformerne og investeringerne. Den bør, hvis det er relevant, indeholde oplysninger 
om eksisterende eller planlagt EU-finansiering og om tilknytningen til tidligere eller 
planlagte reformer inden for rammerne af støtteprogrammet for strukturreformer 
eller instrumentet for teknisk støtte samt oplysninger om de ledsageforanstaltninger, 
som eventuelt måtte være nødvendige, herunder en tidsplan for alle politiske tiltag.

(16f) Regionale og lokale myndigheder, som er tættest på borgerne og har 
førstehåndserfaringer med lokalsamfundenes og de lokale økonomiers behov og 
problemer, spiller en helt afgørende rolle i den økonomiske og sociale genopretning. 
Derfor bør de inddrages tæt i planlægningen og gennemførelsen af faciliteten, 
herunder i udarbejdelsen af genopretnings- og resiliensplanerne og i forvaltningen 
af projekterne under faciliteten. For at udnytte de regionale og lokale myndigheders 
potentiale fuldt ud med henblik på at sikre genopretning og resiliens bør en del af 

4 EUT L 306 af 23.11.2011.
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facilitetens midler gennemføres af disse myndigheder, samtidig med at 
nærhedsprincippet overholdes.

(16g) Planen bør, hvor det er relevant, redegøre nærmere for anmodningen om lånestøtte 
og de yderligere delmål.

(16h) Planen bør indeholde en redegørelse for medlemsstaternes planer, systemer og 
konkrete foranstaltninger, der har til formål at forebygge, påvise og korrigere 
interessekonflikter, korruption og svig i forbindelse med anvendelsen af midlerne fra 
faciliteten.

(16i) Planen bør præcisere de ordninger, som medlemsstaterne har indført for at sikre, at 
modtagende virksomheder ikke deltager i indberetningspligtige grænseoverskridende 
ordninger i henhold til Rådets direktiv (EU) 2018/8225.

(16j) Planerne bør, hvor det er relevant, omfatte investeringer i grænseoverskridende eller 
fælleseuropæiske projekter til støtte for europæisk samarbejde.

(16k) Alle medlemsstater, der modtager støtte fra faciliteten, bør overholde og fremme de i 
artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union fastsatte værdier. Kommissionen bør 
have beføjelse til at indlede suspension af forpligtelses- eller betalingsbevillingerne til 
medlemsstaterne under faciliteten i tilfælde af generaliserede mangler for så vidt 
angår retsstatsprincippet, hvis sådanne mangler påvirker eller risikerer at påvirke 
principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning eller beskyttelsen af Unionens 
finansielle interesser. Faciliteten bør indeholde klare regler og procedurer for at 
iværksætte suspensionsmekanismen eller bringe den til ophør. I den henseende bør 
proceduren for at iværksætte suspension af finansieringen under faciliteten og 
efterfølgende placere den i en reserve kun blokeres, hvis et kvalificeret flertal i Rådet 
eller et flertal i Europa-Parlamentet er imod det. Betalinger til de endeligt 
begunstigede eller til støttemodtagerne, herunder lokale og regionale myndigheder, 
bør fortsætte.

(16l) Foranstaltninger iværksat fra og med 1. februar 2020, som vedrører de økonomiske 
og sociale konsekvenser af covid-19-krisen, bør fortsat være berettiget til støtte.

(17) Hvis en medlemsstat er fritaget fra overvågningen og vurderingen i det europæiske 
semester på grundlag af artikel 12 i forordning (EU) nr. 472/20136 eller er underlagt 
tilsyn i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/20027, bør det være 
muligt at anvende bestemmelserne i nærværende forordning på den pågældende 
medlemsstat i forbindelse med de udfordringer og prioriteter, der er identificeret ved de 
foranstaltninger, som er fastsat i henhold til forordningerne.

(18) Med henblik på at skabe et oplyst grundlag for udarbejdelsen og gennemførelsen af 
medlemsstaternes genopretnings- og resiliensplaner bør Europa-Parlamentet og Rådet 
som led i det europæiske semester kunne drøfte, hvordan det står til med 
genopretningen, resiliensen og tilpasningsevnen i Unionen. For at sikre hensigtsmæssig 
evidens bør disse drøftelser ske på grundlag af Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af oplysningerne om gennemførelsen af planerne i de 
foregående år. Kommissionen bør stille alle relevante oplysninger til rådighed for 

5 EUT L 139 af 5.6.2018.
6 EUT L 140 af 27.5.2013.
7 EUT L 53 af 23.2.2002.
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Europa-Parlamentet og Rådet på samme tid og på samme vilkår. Der bør afholdes en 
genopretnings- og resiliensdialog baseret på samme model som den eksisterende 
strukturerede økonomiske dialog i de relevante udvalg i Europa-Parlamentet med 
henblik på at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.

(19) For at sikre et meningsfuldt finansielt bidrag, som står mål med medlemsstaternes 
faktiske behov for at iværksætte og gennemføre reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen, bør der fastsættes et maksimalt finansielt bidrag for 
dem under faciliteten for så vidt angår den finansielle støtte (dvs. den 
ikketilbagebetalingspligtige finansielle støtte). I 2021 og 2022 bør maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, reciprokværdien af BNP pr. indbygger og den 
relative arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat for 2015-2019. I 2023 og 2024 bør 
det maksimale finansielle bidrag beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af BNP og det kumulative tab i realt BNP, der er observeret i 
perioden 2020-2021 i forhold til 2019.

(20) Det er nødvendigt at indføre en procedure for medlemsstaternes indgivelse af forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner og indholdet i dem. Med henblik på at sikre 
formålstjenlige procedurer bør en medlemsstat indgive en genopretnings- og 
resiliensplan senest den 30. april i form af et særskilt bilag til det nationale 
reformprogram. For at sikre en hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne kunne 
indgive et udkast til en plan sammen med budgetforslaget for det kommende år den 15. 
oktober i det foregående år. Ved forberedelsen af genopretnings- og resiliensplanerne 
kan medlemsstaterne gøre brug af instrumentet for teknisk støtte i overensstemmelse 
med forordning XX/YYYY [om oprettelse af et instrument for teknisk støtte].

(20a) Kommissionen bør i sin vurdering tage hensyn til de synergier, der skabes mellem de 
forskellige medlemsstaters genopretnings- og resiliensplaner, og til 
komplementariteten mellem disse planer og andre investeringsplaner på nationalt 
plan. Kommissionen bør, såfremt det er relevant, høre relevante interessenter i hele 
Unionen for at indhente deres synspunkter vedrørende ejerskabet, konsekvensen og 
effektiviteten af den nationale genopretnings- og resiliensplan. Kommissionen bør 
desuden kræve, at en uafhængig ekspert foretager en kønsspecifik konsekvensanalyse 
af planen, eller selv foretage en sådan analyse. 

▌

(22) Kommissionen bør vurdere de genopretnings- og resiliensplaner, som medlemsstaterne 
har foreslået, og bør handle i tæt samarbejde med den berørte medlemsstat. 
Kommissionen bør respektere det nationale ejerskab til processen fuldt ud og bør også 
tage hensyn til de synergier, der skabes mellem de forskellige medlemsstaters 
genopretnings- og resiliensplaner og komplementariteten mellem disse planer og 
andre investeringsplaner på nationalt plan. Kommissionen bør vurdere 
genopretnings- og resiliensplanen på grundlag af en liste over krav og en liste over 
kriterier, som bør dokumentere virkningsfuldheden, effektiviteten og relevansen af og 
sammenhængen i genopretnings- og resiliensplanen og bør til dette formål tage 
hensyn til den begrundelse og de elementer, som den berørte medlemsstat fremsætter ▌.

(23) Der bør fastlægges passende retningslinjer i form af et bilag til denne forordning, som 
kan danne grundlag for en gennemsigtig og rimelig vurdering fra Kommissionens side 
af genopretnings- og resiliensplanerne og for fastsættelse af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med målene og eventuelle andre relevante krav i forordningen. Af 
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hensyn til gennemsigtighed og effektivitet bør der indføres et ratingsystem til vurdering 
af genopretnings- og resiliensplanerne. De point, der tildeles de vedtagne planer, bør 
fremlægges.

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af planer af høj kvalitet og bistå Kommissionen i 
forbindelse med vurderingen af de genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante kriterier er opfyldt, bør der 
fastsættes bestemmelser om anvendelse af ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, peerrådgivning og teknisk bistand. Når ekspertise fra sådanne 
eksperter vedrører arbejdsmarkedsrelaterede politikker, bør arbejdsmarkedets parter 
inddrages.

(25) Af forenklingshensyn bør fastsættelsen af det finansielle bidrag foregå ud fra simple 
kriterier. Det finansielle bidrag bør fastsættes på grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til den genopretnings- og resiliensplan, som den berørte medlemsstat har 
foreslået. Finansiering fra faciliteten bør ikke støtte foranstaltninger, der reducerer 
de offentlige indtægter i en længere periode eller permanent, såsom skattelettelser 
eller afgiftsnedsættelser.

(26) Forudsat at genopretnings- og resiliensplanen opfylder vurderingskriterierne på 
tilfredsstillende vis, bør den berørte medlemsstat tildeles det maksimale finansielle 
bidrag, hvis de anslåede samlede omkostninger til reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. Den berørte medlemsstat bør i stedet tildeles 
et beløb, der er lig med genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger, hvis disse anslåede samlede omkostninger er lavere end det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget finansielt bidrag, hvis 
genopretnings- og resiliensplanen ikke opfylder vurderingskriterierne på 
tilfredsstillende vis. Såfremt Kommissionen antager, at planen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende vis, bør den informere Europa-Parlamentet 
og Rådet herom og anmode den pågældende medlemsstat om at forelægge en 
revideret plan. 

▌

(28) Der bør kunne ydes finansiel støtte til en medlemsstats plan i form af et lån, forudsat at 
der indgås en låneaftale med Kommissionen på grundlag af en behørigt begrundet 
anmodning fra den berørte medlemsstat. Lån, der støtter gennemførelsen af nationale 
genopretnings- og resiliensplaner, bør ydes med løbetider, der afspejler sådanne 
udgifters langsigtede karakter, samtidig med at de har en klar og præcis tidsplan for 
tilbagebetaling. Disse løbetider kan afvige fra løbetiderne for de midler, Unionen låner 
for at finansiere lånene på kapitalmarkederne. Det er derfor nødvendigt at give mulighed 
for at fravige princippet i finansforordningens artikel 220, stk. 2, i overensstemmelse 
med hvilket løbetiderne for finansiel bistand i form af lån ikke skal ændres.

(29) En anmodning om et lån bør begrundes i finansielle behov knyttet til yderligere reformer 
og investeringer i genopretnings- og resiliensplanen, især sådanne, som er af relevans 
for den grønne og den digitale omstilling, og dermed højere omkostninger til planen end 
det maksimale finansielle bidrag, der er (vil blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan med yderligere delmål og slutmål. For at 
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sikre frontloading af ressourcerne bør medlemsstaterne anmode om lånestøtte senest den 
31. august 2024. Med henblik på forsvarlig økonomisk forvaltning bør der være et loft 
over det samlede beløb for alle lån, der ydes i henhold til denne forordning. Endvidere 
bør maksimumslånebeløbet for den enkelte medlemsstat ikke overstige 6,8 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. Under ekstraordinære omstændigheder bør det 
være muligt at hæve loftet, hvis der er ressourcer til rådighed. Af de samme hensyn til 
forsvarlig økonomisk forvaltning bør det være muligt at udbetale lånet i trancher på 
betingelse af opnåelse af resultater.

(30) En medlemsstat bør have mulighed for at fremsætte en begrundet anmodning om at 
ændre genopretnings- og resiliensplanen i gennemførelsesperioden, hvis objektive 
omstændigheder berettiger et sådant skridt. Kommissionen bør vurdere den begrundede 
anmodning og træffe en ny afgørelse inden for to måneder. Medlemsstaten bør på et 
hvilket som helst tidspunkt i løbet af året kunne anmode om bistand gennem 
instrumentet for teknisk støtte i overensstemmelse med forordning XX/YYYY [om 
oprettelse af et instrument for teknisk støtte] med henblik på at ændre eller erstatte 
genopretnings- og resiliensplanen.

(30a) Medlemsstaterne og de EU-institutioner, der er involveret i beslutningsprocessen, bør 
gøre deres yderste for at begrænse behandlingstiden og for at forenkle procedurerne 
med henblik på at sikre en gnidningsløs og hurtig vedtagelse af afgørelser om 
mobiliseringen og gennemførelsen af faciliteten.

(31) Af hensyn til effektivitet og forenkling i den finansielle forvaltning af instrumentet bør 
Unionens finansielle støtte til genopretnings- og resiliensplaner have form af 
finansiering, der er baseret på opnåelsen af resultater målt i forhold til de delmål og 
slutmål, der er angivet i de godkendte genopretnings- og resiliensplaner. I den 
henseende bør den supplerende lånestøtte være knyttet til yderligere delmål og slutmål 
ud over dem, der er relevante for den finansielle støtte (dvs. den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte). Udbetalinger bør først finde sted, når de relevante 
delmål er gennemført.

(32) Med henblik på forsvarlig økonomisk forvaltning bør der fastsættes særlige regler for 
budgetforpligtelser, betalinger, suspension, annullation og inddrivelse af midler. For at 
sikre forudsigelighed bør medlemsstaterne kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Kommissionen bør stille forfinansiering på op til 20 % af den samlede 
støtte fra de fonde, der er fastsat i afgørelsen om godkendelse af en genopretnings- og 
resiliensplan, til rådighed. Suspension og annullation samt nedsættelse og inddrivelse 
af det finansielle bidrag bør være mulig, når en medlemsstat ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på tilfredsstillende vis eller i tilfælde af alvorlige 
uregelmæssigheder, herunder svig, korruption og interessekonflikter. Inddrivelse bør 
om muligt sikres ved modregning af udestående udbetalinger fra genopretnings- og 
resiliensfaciliteten. Der bør indføres en passende kontradiktorisk procedure for at sikre, 
at Kommissionens afgørelser vedrørende suspension, annullation og inddrivelse af 
udbetalte beløb garanterer medlemsstaternes ret til at fremsætte bemærkninger.

(32a) For at beskytte Unionens finansielle interesser bør medlemsstaterne ved 
gennemførelsen af faciliteten sikre, at et internt kontrolsystem fungerer effektivt, og 
at de inddriver beløb, der er udbetalt eller anvendt uretmæssigt. Medlemsstaterne bør 
indsamle data og oplysninger, som gør det muligt at forebygge, påvise og korrigere 
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alvorlige uregelmæssigheder, herunder svig, korruption og interessekonflikt, i 
forbindelse med de foranstaltninger, der støttes af faciliteten.

(33) Med henblik på effektiv overvågning af gennemførelsen bør medlemsstaterne som led i 
det europæiske semester to gange om året aflægge rapport om fremskridtene med at 
opfylde genopretnings- og resiliensplanerne. Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på passende vis i de nationale reformprogrammer, 
der bør anvendes som et redskab til rapportering om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne. Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg kan på et hvilket som helst tidspunkt høre repræsentanter for 
medlemsstaterne, der er ansvarlige for genopretnings- og resiliensplanerne, og alle 
andre relevante institutioner og interessenter for at drøfte de foranstaltninger, der er 
fastsat i og skal træffes i henhold til denne forordning.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt, og 
Kommissionen bør iværksætte kommunikationsaktiviteter i det omfang det er 
hensigtsmæssigt. Kommissionen bør sikre synligheden af udgifterne under faciliteten 
ved klart at angive, at de støttede projekter bør mærkes tydeligt som "EU-initiativ for 
genopretning".

(35) Udbetalinger under faciliteten bør være virkningsfulde, således at de har en dobbelt 
positiv indvirkning på Europas genopretning efter krisen og Europas omstilling til en 
bæredygtig økonomi. For at sikre en effektiv og sammenhængende tildeling af midler 
fra Unionens budget, overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning 
samt for at undgå interessekonflikter bør tiltag under denne forordning være i 
overensstemmelse med og supplere igangværende EU-programmer, samtidig med at der 
undgås dobbeltfinansiering af de samme udgifter. Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen sikre effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, komplementaritet og synergi mellem finansieringskilderne 
samt teknisk støtte modtaget gennem instrumentet for teknisk støtte. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne pålægges at forelægge de relevante oplysninger om 
eksisterende eller planlagt EU-finansiering, når de indgiver deres planer til 
Kommissionen. Finansiel støtte under faciliteten bør være et supplement til støtte fra 
andre EU-fonde og -programmer, og reform- og investeringsprojekter, der finansieres 
under faciliteten, bør kunne modtage finansiering fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke dækker de samme omkostninger.

(36) I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 
13. april 2016 er der behov for at evaluere faciliteten ▌på grundlag af oplysninger ▌via 
specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Sådanne krav bør, hvis det er hensigtsmæssigt, 
omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af 
instrumenternes virkninger i praksis. Med henblik herpå bør der oprettes en særlig 
resultattavle, der skal supplere den eksisterende sociale resultattavle og den 
eksisterende resultattavle for proceduren for makroøkonomiske ubalancer. 
Udgifterne under faciliteten bør være underlagt en særskilt dechargeprocedure som 
et separat kapitel i Kommissionens evalueringsrapport i henhold til artikel 318 i 
TEUF. Data, der indsamles med henblik på overvågning, bør indsamles opdelt efter 
køn.
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(36a) Kommissionen bør være ansvarlig for så vidt angår gennemførelsen af faciliteten og 
bør give møde for Europa-Parlamentet med henblik på at fremlægge forklaringer, 
hvor det er relevant, herunder, hvis der forligger grov forsømmelse eller misbrug. 
Europa-Parlamentet kan i denne sammenhæng fremsætte henstillinger med henblik 
på at adressere identificerede mangler.

(37) Kommissionen bør forelægge en halvårsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af faciliteten, som oprettes ved nærværende forordning. Rapporten bør 
indeholde detaljerede oplysninger om de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og resiliensplaner, herunder oplysninger om status over 
gennemførelsen af mål og delmål.  Den bør også indeholde oplysninger om omfanget 
af de indtægter, faciliteten er blevet tildelt under EU-genopretningsinstrumentet det 
foregående år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af facilitetens mål.

(38) Der bør foretages en uafhængig evaluering af opfyldelsen af målene for den facilitet, 
der oprettes ved denne forordning, samt af effektiviteten af anvendelsen af dens 
ressourcer og dens merværdi. Hvis det er relevant, bør evalueringen ledsages af forslag 
til ændring af denne forordning. Der bør endvidere foretages en uafhængig efterfølgende 
evaluering af instrumenternes langsigtede virkning.

(38a) Kommissionen bør forelægge gennemgange af gennemførelsen af faciliteten og, hvor 
det er relevant, foreslå ændringer af forordningen for at sikre, at bevillingerne 
forpligtes fuldt ud.

(39) De genopretnings- og resiliensplaner, der skal gennemføres af medlemsstaterne, og det 
tilsvarende finansielle bidrag, de tildeles, bør fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter. Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i TEUF for så vidt angår vedtagelsen af genopretnings- og resiliensplanerne 
og betalingen af den finansielle støtte ved opnåelse af de relevante delmål og slutmål 
bør delegeres til Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og 
deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. Efter vedtagelse af en 
delegeret retsakt bør den berørte medlemsstat og Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk karakter, der mere detaljeret fastsætter aspekter af 
gennemførelsen med hensyn til tidsplanen, indikatorer for delmål og slutmål samt 
adgang til underliggende data. For at sikre den fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det være muligt at ændre elementer af de tekniske 
ordninger ved fælles overenskomst. Horisontale finansielle bestemmelser, der vedtages 
af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i TEUF, finder anvendelse 
på nærværende forordning. Disse regler er fastlagt i finansforordningen og regulerer 
navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, 
offentlige indkøb, priser, indirekte gennemførelse og sikrer kontrol med de finansielle 
aktørers ansvar. Bestemmelser, der vedtages med hjemmel i traktatens artikel 322, 
vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i 
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medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en 
væsentlig forudsætning for forsvarlig økonomisk forvaltning og effektiv EU-
finansiering.

(40) Unionens finansielle interesser skal beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede 
foranstaltninger, herunder forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af 
uregelmæssigheder, bl.a. svig, tilbagesøgning af tabte, uretmæssigt udbetalte eller 
ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne pålæggelse af administrative 
sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/20138, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/959, Rådets 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9610 og Rådets forordning (EU) 2017/193911. 
Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning 
(EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage 
administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om 
der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle 
interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 
2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader 
Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/137112. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som 
modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle 
interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de 
fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret 
i gennemførelsen af EU-midler, giver Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende rettigheder. For at sikre fuld gennemsigtighed bør 
endeligt begunstigede eller modtagere af finansiering fra faciliteten offentliggøres. 
Med henblik på revision og kontrol af anvendelsen af midler bør medlemsstaterne 
tilvejebringe oplysninger i et elektronisk format og i én enkelt database. uden at dette 
skaber unødvendige administrative byrder.

(41) Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, 
men kan bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går 
denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 
Gennemgange og løbende ajourføringer af programmets funktionsmåde bør 
forelægges Europa-Parlamentet med henblik på at danne grundlag for drøftelser, for 
eksempel på konferencen om Europas fremtid.

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om 
undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
9 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).
10 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig 
og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
11 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde 
om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).
12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af 
svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).
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(42) For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte 
foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I 
Almindelige bestemmelser og finansieringsramme

Artikel 1 
Genstand

Ved denne forordning oprettes en genopretnings- og resiliensfacilitet ("faciliteten").

Der fastsættes bestemmelser om facilitetens mål, finansieringen og former for EU-finansiering 
samt regler for ydelsen heraf.

Artikel 2 
Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1. "EU-fonde": fonde, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
YYY/XX [efterfølgeren til forordningen om fælles bestemmelser]13 

2. "finansielt bidrag": ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte, der tildeles eller kan 
tildeles til medlemsstaterne under faciliteten ▌

2a. "ikkerevolverende lån": et lån, der ydes til en medlemsstat med en fast tidsplan for 
tilbagebetaling i regelmæssige trancher

3. "europæisk semester for samordning af ▌ politikker" eller "det europæiske semester": 
den proces, der er omhandlet i artikel 2-a i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97▌14

3a. "national myndighed": en eller flere offentlige myndigheder på nationalt, regionalt 
eller lokalt niveau samt medlemsstatsorganisationer efter betydningen i 
finansforordningens artikel 2, nr. 42), der samarbejder i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet inden for medlemsstaternes institutionelle og retlige rammer

3b. "additionalitet": i denne forordning overholdelse af kravet som fastsat i [artikel 209, 
stk. 2, litra b),] i [finansforordningen] og, når det er relevant, maksimering af 
private investeringer i overensstemmelse med [artikel 209, stk. 2, litra d),] i 
[finansforordningen]

3c. "delmål": klare, kvalitative og kvantitative, målelige og verificerbare forpligtelser, 
som en medlemsstat har indgået inden for rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanerne

3d. "resiliens": evnen til at modstå økonomiske, sociale og miljømæssige chok samt 
vedvarende strukturelle ændringer, der skyldes enhver form for krise, på en 
retfærdig, bæredygtig og inklusiv måde, og at fremme trivsel for alle

13 EUT C af , s. .
14  Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger 
samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1).
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3e. "princippet om ikke at gøre væsentlig skade": ikke at støtte eller gennemføre 
økonomiske aktiviteter, der i væsentlig grad skader miljømål som omhandlet, hvor 
det er relevant, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/85215 (EU-
klassificeringsforordningen). Kommissionen udarbejder tekniske vejledende noter 
om den praktiske anvendelse af "princippet om ikke at gøre væsentlig skade" under 
hensyntagen til nævnte forordning

3f. "Unionens klima- og miljømål": Unionens klimamål og -målsætninger som fastsat 
i forordning (EU) …/… [den europæiske klimalov]. 

Artikel 3
Anvendelsesområde

Anvendelsen af ▌ faciliteten, som oprettes ved denne forordning, skal vedrøre seks europæiske 
prioriteter, som er struktureret i følgende søjler:
- retfærdig grøn omstilling under hensyntagen til målsætningerne i den grønne pagt
- digital omstilling under hensyntagen til målsætningerne i den europæiske digitale 

strategi 
- økonomisk samhørighed, produktivitet og konkurrenceevne under hensyntagen til 

målsætningerne i strategierne på industri- og SMV-området
- social og territorial samhørighed under hensyntagen til målsætningerne i den 

europæiske søjle for sociale rettigheder
- institutionel resiliens med henblik på at øge kriserespons og kriseberedskab og
- Next Generation-politikker under hensyntagen til målsætningerne i den europæiske 

dagsorden for færdigheder, ungdomsgarantien og børnegarantien.
Genopretnings- og resiliensplaner, der er berettiget til finansiering under dette instrument, 
skal allokere 100 % af tildelingen, målt i aggregerede omkostninger, til investerings- og 
reformforanstaltninger, som falder under de seks europæiske prioriter. Hver enkelt national 
genopretnings- og resiliensplan skal allokere mindst 7 % af tildelingen, målt i aggregerede 
omkostninger til investerings- og reformforanstaltninger, som falder under hver af de seks 
europæiske prioriter.
Kommissionen udarbejder tekniske vejledende noter om den praktiske anvendelse af 
tildelingen.
For at bidrage til og være fuldt ud i overensstemmelse med Unionens klima- og miljømål, 
navnlig overgangen til at nå Unionens ajourførte 2030-mål og opfylde målet om Unionens 
klimaneutralitet senest i 2050 i overensstemmelse med [forordning 2020/XXX om rammerne 
for opnåelse af klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/199 ("den 
europæiske klimalov")], skal mindst 40 % af beløbet for hver genopretnings- og resiliensplan 
bidrage til at integrere klima og biodiversitet i de seks europæiske prioriteter.
I tråd med prioriteterne i den europæiske digitale strategi og behovet for at opnå et digitalt 
indre marked, der vil styrke Unionens konkurrenceevne på globalt plan og derudover vil 
bidrage til at gøre Unionen mere resilient, mere innovativ og mere strategisk uafhængig, skal 
mindst 20 % af beløbet for hver genopretnings- og resiliensplan bidrage til finansiering af 

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en 
ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 
22.6.2020, s. 13).
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digitale udgifter i de seks europæiske prioriteter.
Artikel 4

Overordnet mål og specifikke mål

1. ▌Facilitetens overordnede mål er at fokusere på de seks europæiske prioriteter 
omhandlet i artikel 3. Der skal lægges særlig vægt på samspillet og de indbyrdes 
forbindelser mellem de seks europæiske prioriteter med henblik på at skabe 
sammenhæng og synergier og dermed skabe europæisk merværdi.  Faciliteten skal 
fremme Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og konvergens 
samt strategiske uafhængighed ved at forbedre medlemsstaternes resiliens, 
kriseberedskab og tilpasningsevne, afbøde krisens sociale, økonomiske og 
kønsrelaterede konsekvenser, ▌ støtte den retfærdige grønne og digitale omstilling, 
▌medvirke til at genoprette EU-økonomiernes vækstpotentiale, fremme jobskabelse 
af høj kvalitet efter covid-19-krisen, ▌fremme bæredygtig vækst og styrke 
euroområdet.

1b. Faciliteten skal bidrage til målene for Unionens politikker, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen og 
styrkelsen af det indre marked. 

2. Med henblik på opfyldelse af det overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de klare delmål og slutmål for bæredygtige vækstfremmede reformer 
og investeringer, som er fastlagt i deres genopretnings- og resiliensplaner. Dette 
specifikke mål skal forfølges i tæt og gennemsigtigt samarbejde med de berørte 
medlemsstater.

Artikel 4a
Horisontale principper

1. Faciliteten må ikke være i strid med Unionens strategiske og økonomiske interesser. 
I denne henseende må der ikke ydes støtte til projekter, der er en del af tredjelandes 
strategiske investeringsplaner, og som henhører under de faktorer, som vil kunne 
påvirke sikkerheden eller den offentlige orden, og som kan tages i betragtning af 
medlemsstaterne eller Kommissionen i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2019/45216.

2. Støtte fra faciliteten må ikke erstatte tilbagevendende nationale budgetudgifter og 
skal overholde princippet om EU-finansieringens additionalitet.

3. Faciliteten må kun støtte projekter, der respekterer princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade.

Artikel 5
Midler fra EU-genopretningsinstrumentet

1. De i artikel 2 i forordning [EURI] omhandlede foranstaltninger gennemføres under 
faciliteten: 
a) med et beløb på 337 968 000 000 EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii), i 
forordning [EURI] i løbende priser [312 500 000 000 EUR i 2018-priser], til rådighed 

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for 
screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen (EUT L 79/I af 21.3.2019, s. 1).
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som ikketilbagebetalingspligtig støtte, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 8, i forordning 
[EURI].

Disse beløb udgør eksterne formålsbestemte indtægter i henhold til 
finansforordningens artikel 21, stk. 5

b) med et beløb på 385 856 000 000 EUR, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i forordning 
[EURI] i løbende priser [360 000 000 000 EUR i 2018-priser], til rådighed som 
ikkerevolverende lånestøtte til medlemsstaterne i henhold til artikel 12 og 13, jf. dog 
artikel 4, stk. 5, i forordning [EURI].

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede beløb kan også dække udgifter til de forberedende 
aktiviteter samt tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er 
nødvendige for forvaltningen af faciliteten og for at nå dens mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og informations- og kommunikationstiltag, såsom 
institutionel kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt de angår 
denne forordnings formål, høring af nationale myndigheder, arbejdsmarkedsparter, 
civilsamfundsorganisationer, navnlig ungdomsorganisationer, og andre relevante 
interessenter, udgifter i forbindelse med IT-netværk, der fokuserer på 
informationsbehandling og -udveksling, institutionelle IT-værktøjer samt alle andre 
udgifter til teknisk og administrativ støtte, som Kommissionen afholder i forbindelse 
med forvaltningen af faciliteten. Udgifterne kan også omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af bæredygtige vækstfremmende reformer og investeringer. Med 
henblik på sådanne aktiviteter kan medlemsstaterne også anmode om teknisk støtte 
i overensstemmelse med forordning XX/YYYY [om oprettelse af et instrument for 
teknisk støtte].

2a. Inden den 31. december [2024] foretager Kommissionen en vurdering af det 
forventede beløb i uudnyttede forpligtelsesbevillinger og frigjorte bevillinger, der er 
til rådighed til ikketilbagebetalingspligtig støtte som omhandlet i stk. 1, litra a), i 
denne artikel, og som kan indgå i EU-budgettet for at styrke programmer med 
europæisk merværdi som eksterne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse 
med artikel 21, stk. 5, i finansforordningen i EU-budgetforslaget for 2025.
Først når en vurdering har konkluderet, at de pågældende programmer ikke kan nå 
de mål, der er fastsat i den respektive lovgivning, uden en forhøjelse af 
finansieringen, foreslår Kommissionen på individuel basis at styrke programmerne 
omhandlet i første afsnit.
Kommissionens vurdering fremlægges for budgetmyndigheden. Parlamentet og 
Rådet skal have mulighed for på individuel vis at ændre, godkende eller forkaste 
Kommissionens forslag om at styrke specifikke programmer som omhandlet i første 
afsnit i dette stykke.
Beløb, som ikke anvendes til at styrke de programmer, der er omhandlet i første afsnit 
i dette stykke, anvendes fuldt ud til tilbagebetaling af den finansiering, Kommissionen 
har anvendt med henblik på finansiering af faciliteten.



RR\1217780DA.docx 25/411 PE655.950v03-00

DA

Artikel 6 
Midler fra programmer under delt forvaltning

1. Midler, der er tildelt medlemsstaterne under delt forvaltning, kan på disses anmodning 
overføres til faciliteten. Kommissionen forvalter disse midler direkte i 
overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a). De omhandlede 
midler anvendes til fordel for den berørte medlemsstat med en maksimumsgrænse på 
5 % af den berørte medlemsstats budgetramme.

2. Medlemsstaterne kan foreslå at tildele op til 5 % af deres genopretnings- og 
resiliensplan til instrumentet for teknisk støtte og til InvestEU-programmet, navnlig 
til solvensstøtteforanstaltninger, samt FFR-programmer under direkte forvaltning 
for børn, unge, herunder Erasmus, kultur, samt FoI, herunder Horisont Europa, 
hvis, og kun hvis det tildelte beløb bidrager til opfyldelsen af målene for og 
overholdelse af kravene i denne forordning i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 
4a og følger vurderingsproceduren i artikel 17. Det tildelte beløb skal gennemføres 
i overensstemmelse med reglerne for de fonde, hvortil midlerne overføres, og til 
fordel for den pågældende medlemsstat. Der stilles ikke krav om samfinansiering af 
det overførte beløb. Kommissionen gennemfører disse midler i overensstemmelse 
med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a).

Artikel 7
Gennemførelse

▌Faciliteten gennemføres af Kommissionen ved direkte forvaltning i overensstemmelse med 
finansforordningen.

Artikel 8
Additionalitet og supplerende finansiering

Støtte under  ▌faciliteten supplerer støtte, der ydes under andre EU-fonde og -programmer og 
finansiering fra Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe eller andre internationale 
finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær. Reform- og investeringsprojekter 
kan modtage støtte fra andre EU-programmer og -instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger.

Artikel 9
Foranstaltninger, der kæder faciliteten sammen med forsvarlig økonomisk styring

Når den generelle undtagelsesklausul i stabilitets- og vækstpagten er deaktiveret, fremsætter 
Kommissionen inden for 3 måneder et ændringsforslag til denne forordning for at kæde 
faciliteten sammen med forsvarlig økonomisk styring som fastsat i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for (...) [CPR]. ▌

Artikel 9a
Foranstaltninger, der kæder faciliteten sammen med beskyttelsen af Unionens budget i 

tilfælde af generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet
1. Faciliteten er udelukkende tilgængelig for medlemsstater, der har givet tilsagn om 

at overholde retsstatsprincippet og Unionens grundlæggende værdier.
2. Kommissionen bemyndiges til at iværksætte suspension af forpligtelses- eller 

betalingsbevillinger til medlemsstater under faciliteten i tilfælde af generaliserede 
mangler for så vidt angår retsstatsprincippet, hvis sådanne mangler påvirker eller 
risikerer at påvirke principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning eller 
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beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. 
3. Følgende skal især anses for at udgøre generaliserede mangler for så vidt angår 

retsstatsprincippet, hvis de påvirker eller risikerer at påvirke principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning eller beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser:
a) det at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, herunder ved at indføre 

begrænsninger på muligheden for at udøve domstolsfunktioner selvstændigt, 
ved udefra at gribe ind i garantier for uafhængighed, ved at underlægge 
domsafsigelser begrænsninger på ordre udefra, ved vilkårligt at revidere 
regler for udnævnelse af eller embedsperioder for personale i retsvæsenet eller 
ved at påvirke retsvæsenets personale på en hvilken som helst måde, som 
sætter spørgsmålstegn ved deres upartiskhed, eller ved at have en indgribende 
virkning på advokaters uafhængighed

b) det at undlade at forhindre, korrigere eller sanktionere vilkårlige og ulovlige 
afgørelser truffet af offentlige myndigheder, herunder retshåndhævende 
myndigheder, det at tilbageholde finansielle og menneskelige ressourcer til 
skade for deres korrekte funktionsmåde eller det at undlade at sikre fravær af 
interessekonflikter

c) det at begrænse adgangen til retsmidler og effektiviteten af retsmidler, 
herunder gennem restriktive procedureregler og manglende opfyldelse af 
retsafgørelser, eller det at begrænse effektiv efterforskning, retsforfølgning 
eller sanktionering af overtrædelser af lovgivningen

d) det at bringe en medlemsstats administrative kapacitet til at overholde 
forpligtelserne i forbindelse med EU-medlemskab i fare, herunder kapaciteten 
til effektivt at kunne gennemføre de regler, standarder og politikker, der udgør 
EU-retten

e) foranstaltninger, der svækker beskyttelsen af fortrolig kommunikation mellem 
en advokat og en klient.

4. En generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat kan 
navnlig konstateres, når én eller flere af følgende faktorer er påvirket eller risikerer 
at blive påvirket:
a) korrekt funktion for så vidt angår de af medlemsstatens myndigheder, der 

gennemfører faciliteten, især i forbindelse med offentlige udbuds- eller 
tilskudsprocedurer

b) korrekt funktion for så vidt angår markedsøkonomien, således at 
konkurrencen og markedskræfterne i Unionen respekteres, samt effektiv 
opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse med medlemskab, herunder 
tilslutning til målet om en politisk, økonomisk og monetær union

c) korrekt funktion for så vidt angår de myndigheder, der foretager finansiel 
kontrol, overvågning og revision, og for så vidt angår effektive og 
gennemsigtige systemer for finansiel forvaltning og ansvarlighed

d) korrekt funktion for så vidt angår efterforskende og retsforfølgende 
myndigheder i forbindelse med retsforfølgning af svig, herunder skattesvig, 
korruption og andre overtrædelser af EU-retten i forbindelse med 
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gennemførelsen af faciliteten
e) effektiv domstolsprøvelse ved uafhængige domstole af handlinger eller 

udeladelser fra de i litra a), c) og d) nævnte myndigheders sider
f) forebyggelse og sanktionering af svig, herunder skattesvig, korruption eller 

andre overtrædelser af EU-retten i forbindelse med gennemførelsen af 
faciliteten, og nationale domstoles eller administrative myndigheders 
idømmelse af effektive og afskrækkende sanktioner over for modtagere

g) tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte midler
h) forebyggelse og sanktionering af skatteunddragelse og skattekonkurrence og 

korrekt funktion for så vidt angår de myndigheder, der bidrager til det 
administrative samarbejde på skatteområdet

i) effektivt og rettidigt samarbejde med OLAF og, forudsat at den pågældende 
medlemsstat deltager heri, med EPPO i forbindelse med deres 
efterforskninger eller retsforfølgninger i henhold til deres respektive retsakter 
og princippet om loyalt samarbejde

j) korrekt gennemførelse af faciliteten efter en systemisk krænkelse af de 
grundlæggende rettigheder.

5. Når betingelserne i stk. 4 er opfyldt, kan der vedtages en eller flere af følgende 
foranstaltninger:
a) et forbud mod indgåelse af nye retlige forpligtelser
b) en suspension af forpligtelser
c) en reduktion af forpligtelser, herunder via finansielle korrektioner
d) en reduktion i forfinansiering
e) en afbrydelse af betalingsfrister
f) en suspension af betalinger.
Medmindre afgørelsen om vedtagelse af foranstaltningerne fastsætter andet, 
berører indførelsen af passende foranstaltninger ikke en medlemsstats forpligtelse 
til at foretage betalinger til endeligt begunstigede eller støttemodtagere. Regionale 
og lokale tiltag, der er berettigede til støtte, tildeles fortsat midler fra faciliteten. I 
tilfælde af mangler fra en medlemsstats side tildeles regionale og lokale tiltag, der 
er berettigede til støtte, fortsat midler fra faciliteten.
De foranstaltninger, der træffes, skal stå i et rimeligt forhold til arten, alvoren, 
varigheden og omfanget af den generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt være rettede mod de EU-tiltag, der 
påvirkes eller potentielt påvirkes af den pågældende mangel.
Kommissionen stiller oplysninger og vejledning til rådighed til fordel for endeligt 
begunstigede eller støttemodtagere om de forpligtelser, der påhviler 
medlemsstaterne, via et websted eller en internetportal.
Kommissionen stiller desuden på samme websted eller portal passende værktøjer til 
rådighed for endeligt begunstigede eller støttemodtagere til at underrette 
Kommissionen om enhver misligholdelse af disse forpligtelser, som efter disse 
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endeligt begunstigedes eller støttemodtageres mening påvirker dem direkte. 
Oplysninger fra endeligt begunstigede eller støttemodtagere i henhold til dette stykke 
kan kun tages i betragtning af Kommissionen, hvis de ledsages af et bevis for, at den 
pågældende endeligt begunstigede eller støttemodtager har indgivet en formel klage 
til den kompetente myndighed.
På grundlag af oplysningerne fra de endeligt begunstigede eller støttemodtagerne 
sikrer Kommissionen, at ethvert beløb, som skal betales af medlemsstaterne, faktisk 
udbetales til de endeligt begunstigede eller støttemodtagerne.

6. Når Kommissionen finder, at der er rimelige grunde til at antage, at betingelserne i 
stk. 4 er opfyldt, sender den en skriftlig meddelelse herom til den pågældende 
medlemsstat, hvori den redegør for de forhold, på hvilke den baserede sin 
konstatering. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om 
enhver meddelelse af denne art og dens indhold.
Ved vurderingen af, om betingelserne i stk. 4 er opfyldt, tager Kommissionen hensyn 
til alle relevante oplysninger, afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol, 
Europa-Parlamentets beslutninger, beretninger fra Revisionsretten samt 
konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer og 
netværk. Kommissionen tager desuden hensyn til de kriterier, der anvendes i 
forbindelse med EU-tiltrædelsesforhandlinger, navnlig kapitlerne om gældende 
EU-ret på områderne retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed 
og sikkerhed, finansiel kontrol og beskatning, samt til de retningslinjer, der 
anvendes inden for rammerne af samarbejds- og kontrolmekanismen til at spore en 
medlemsstats fremskridt.
Kommissionen bistås af et panel bestående af uafhængige eksperter, som skal 
etableres ved hjælp af en delegeret retsakt.
Kommissionen kan anmode om yderligere oplysninger til brug for sin vurdering 
både før og efter at have foretaget en konstatering.
Den berørte medlemsstat forelægger alle de nødvendige oplysninger og kan 
fremsætte bemærkninger inden for en af Kommissionen fastsat frist, der ikke må 
være kortere end én måned eller længere end tre måneder regnet fra datoen for 
meddelelsen af konstateringen. I sine bemærkninger kan medlemsstaten foreslå, at 
der vedtages afhjælpende foranstaltninger.
Kommissionen tager hensyn til de modtagne oplysninger og alle bemærkninger fra 
den berørte medlemsstat samt til tilstrækkeligheden af foreslåede afhjælpende 
foranstaltninger, når den beslutter, om den vil vedtage en afgørelse om nogen af de 
i stk. 5 omhandlede foranstaltninger. Kommissionen træffer afgørelse om, hvilken 
opfølgning der skal foretages i forbindelse med de modtagne oplysninger inden for 
en vejledende frist på en måned og under alle omstændigheder inden for en rimelig 
frist regnet fra datoen for modtagelsen af disse oplysninger.
Ved vurdering af forholdsmæssigheden af de foranstaltninger, der skal træffes, 
tager Kommissionen behørigt hensyn til de oplysninger og den vejledning, der er 
omhandlet i nærværende stykke.
Når Kommissionen finder, at den generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet er fastslået, vedtager den en afgørelse om de foranstaltninger, der 
er omhandlet i stk. 5, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
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Samtidig med at Kommissionen vedtager sin afgørelse, forelægger den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om overførsel af et beløb svarende til 
værdien af de vedtagne foranstaltninger til en budgetreserve.
Uanset artikel 31, stk. 4 og 6, i finansforordningen behandler Europa-Parlamentet 
og Rådet forslaget om overførsel senest fire uger efter begge institutioners 
modtagelse heraf. Forslaget om overførsel anses for at være godkendt, medmindre 
Europa-Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer eller Rådet med 
kvalificeret flertal ændrer eller forkaster det inden for fristen på fire uger. Hvis 
Europa-Parlamentet eller Rådet ændrer forslaget om overførsel, finder 
finansforordningens artikel 31, stk. 8, anvendelse.
Den i ottende afsnit omhandlede afgørelse træder i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet forkaster forslaget om overførsel inden for den frist, der er 
nævnt i det tiende afsnit.

7. Den berørte medlemsstat kan til enhver tid forelægge Kommissionen en formel 
meddelelse med dokumentation for, at den generaliserede mangel for så vidt angår 
retsstatsprincippet er blevet afhjulpet eller er ophørt med at eksistere.
Kommissionen vurderer på anmodning af den berørte medlemsstat eller på eget 
initiativ situationen i den berørte medlemsstat inden for en vejledende frist på en 
måned og under alle omstændigheder inden for en rimelig frist regnet fra datoen 
for modtagelsen af den formelle meddelelse. Når de generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet, på grundlag af hvilke de i stk. 5 omhandlede 
foranstaltninger blev vedtaget, helt eller delvist ophører med at eksistere, vedtager 
Kommissionen straks en afgørelse om fuldstændig eller delvis ophævelse af disse 
foranstaltninger. Samtidig med at Kommissionen vedtager sin afgørelse, forelægger 
den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om helt eller delvis at frigive 
den budgetreserve, der er omhandlet i stk. 6. Proceduren i stk. 5 finder anvendelse.

KAPITEL II
Finansielt bidrag, tildelingsproces og lån

Artikel 10
Maksimalt finansielt bidrag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag for hver medlemsstat med henblik på tildeling af 
det i artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede beløb under anvendelse af metoden i bilag I, på 
grundlag af befolkningen, reciprokværdien af bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger, ▌ 
den relative arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat og det akkumulerede tab i det reale BNP 
observeret i perioden 2020-2021 i forhold til 2019.
For perioden 2021-2022 beregnes det maksimale finansielle bidrag under anvendelse af 
metoden i bilag I på grundlag af befolkningen, reciprokværdien af BNP pr. indbygger og den 
relative arbejdsløshedsprocent i de enkelte medlemsstater i perioden 2015-2019.
For perioden 2023-2024 beregnes det maksimale finansielle bidrag under anvendelse af 
metoden i bilag I på grundlag af befolkningen, reciprokværdien af BNP pr. indbygger og det 
akkumulerede tab i det reale BNP observeret i perioden 2020-2021 i forhold til 2019. Bidraget 
beregnes senest den 30. juni 2022.
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Artikel 11
Tildeling af finansielle bidrag

1. I en periode frem til den 31. december 2022 stiller Kommissionen 337 968 000 000 
EUR til rådighed til tildeling, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). Hver 
medlemsstat kan indgive anmodninger op til deres maksimale finansielle bidrag, jf. 
artikel 10, til gennemførelse af deres genopretnings- og resiliensplaner.

2. Fra den 31. december 2022 til den 31. december 2024 kan Kommissionen, hvis der er 
finansielle midler til rådighed, afholde forslagsindkaldelser i overensstemmelse med 
tidsplanen for det europæiske semester. I den forbindelse offentliggør den en 
vejledende tidsplan for de forslagsindkaldelser, der skal afholdes i perioden, og 
angiver for den enkelte forslagsindkaldelse det beløb, der potentielt kan tildeles. Hver 
medlemsstat kan foreslå, at den skal modtage op til et maksimumsbeløb svarende til 
dens tildelingsandel af det beløb, der kan tildeles, jf. bilag I, til gennemførelse af dens 
genopretnings- og resiliensplan.

Artikel 12
Lån

1. Indtil den 31. december 2024 kan Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat 
indrømme den berørte medlemsstat lånestøtte til gennemførelsen af dens 
genopretnings- og resiliensplaner. 

2. En medlemsstat kan anmode om et lån samtidig med indgivelsen af en genopretnings- 
og resiliensplan, jf. artikel 15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. august 2024. I 
sidstnævnte tilfælde skal anmodningen ledsages af en revideret plan med yderligere 
delmål og slutmål.

3. En medlemsstats anmodning om lån skal redegøre for: 

a) baggrunden for lånestøtteanmodningen, begrundet i større finansielle behov 
knyttet til yderligere reformer og investeringer 

b) de yderligere reformer og investeringer, jf. artikel 15 

c) de højere omkostninger til den berørte genopretnings- og resiliensplan 
sammenlignet med det maksimale finansielle bidrag, jf. artikel 10, eller med det 
finansielle bidrag, som er tildelt til genopretnings- og resiliensplanen på 
grundlag af artikel 17, stk. 3, litra b)

ca) hvordan låneanmodningen passer ind i medlemsstatens overordnede 
finansieringsplanlægning, og hvordan den passer ind i den generelle 
målsætning om forsvarlige finanspolitikker.

4. Lånestøtten til den berørte medlemsstats genopretnings- og resiliensplan må ikke være 
større end forskellen mellem de samlede omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanen (revideret, hvis det er relevant) og det maksimale finansielle bidrag 
omhandlet i artikel 10. Maksimumslånebeløbet for hver medlemsstat må ikke 
overstige 6,8 % af medlemsstatens bruttonationalindkomst.

5. Uanset stk. 4 kan lånestøttebeløbet under ekstraordinære omstændigheder hæves, hvis 
der er midler til rådighed.

6. Lånestøtten udbetales i trancher, og under forudsætning af at delmålene og slutmålene 
er nået, jf. artikel 17, stk. 4, litra g).
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7. Kommissionen træffer afgørelse om en anmodning om lånestøtte i overensstemmelse 
med artikel 17. Genopretnings- og resiliensplanen ændres, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt.

Artikel 13
Låneaftale

1. Før Kommissionen indgår en låneaftale med den berørte medlemsstat, vurderer den:

a) om begrundelsen for låneanmodningen og ‑beløbet anses for at være rimelig og 
plausibel i relation til de yderligere reformer og investeringer, og

b) om de yderligere reformer og investeringer opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 
3.

2. Hvis anmodningen om et lån opfylder kriterierne i stk. 1, og når den i artikel 17, stk. 
2, omhandlede afgørelse er vedtaget, indgår Kommissionen en låneaftale med den 
berørte medlemsstat. Ud over elementerne i finansforordningens artikel 220, stk. 5, 
skal låneaftalen indeholde følgende elementer: 

a) lånebeløbet i euro, herunder, hvor det er relevant, det forfinansierede 
lånestøttebeløb i overensstemmelse med artikel XX

b) den gennemsnitlige løbetid; finansforordningens artikel 220, stk. 2, finder ikke 
anvendelse for så vidt angår denne løbetid

c) lånets prisformel og rådighedsperiode

d) det maksimale antal trancher og en klar og præcis tilbagebetalingsplan

e) de øvrige elementer, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af 
lånestøtten i relation til de pågældende reformer og investeringsprojekter, jf. den 
i artikel 17, stk. 2, omhandlede afgørelse.

3. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 220, stk. 5, litra e), afholdes 
omkostninger i relation til lån af midler til lån som omhandlet i nærværende artikel af 
modtagerlandene.

4. Kommissionen etablerer de ordninger, som er nødvendige for at administrere 
udlånstransaktionerne i forbindelse med lån, der ydes i henhold til denne artikel.

5. En medlemsstat, som modtager et lån i henhold til denne artikel, skal åbne en særlig 
konto til forvaltning af det modtagne lån. Den skal desuden overføre hovedstolen og 
skyldige renter for relaterede lån til en konto, som Kommissionen anviser, i 
overensstemmelse med de ordninger, der etableres i henhold til foregående stykke, 
tyve TARGET2-arbejdsdage før den tilsvarende forfaldsdato.

Artikel 13a
Gennemgang og revision

1. Senest ved udgangen af 2022 forelægger Kommissionen en gennemgang af 
gennemførelsen af de midler, der er omhandlet i kapitel II i denne forordning. 
Denne obligatoriske gennemgang ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag 
om revision af denne forordning for at sikre fuld udnyttelse af midlerne.

2. Senest ved udgangen af 2024 forelægger Kommissionen en gennemgang af 
gennemførelsen af de midler, der er omhandlet i kapitel II i denne forordning. 
Denne obligatoriske gennemgang ledsages af nødvendige foranstaltninger til 
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revision af denne forordning for at sikre fuld udnyttelse af 
forpligtelsesbevillingerne.

KAPITEL III
Genopretnings- og resiliensplaner

Artikel 14
Støtteberettigelse

1. Med henblik på forfølgelsen af de europæiske prioriteter i artikel 3 og målene i artikel 
4 udarbejder medlemsstaterne genopretnings- og resiliensplaner. Disse planer skal 
redegøre for den berørte medlemsstats reform- og investeringsdagsorden for de næste 
fire år. Genopretnings- og resiliensplaner, der er berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger til gennemførelse af reformer og offentlige 
og private investeringsprojekter gennem en omfattende og samlet pakke. Ved 
udarbejdelsen af genopretnings- og resiliensplanerne kan medlemsstaterne gøre 
brug af instrumentet for teknisk støtte i overensstemmelse med forordning XX/YYYY 
[om oprettelse af et instrument for teknisk støtte].
Foranstaltninger, der er iværksat efter den 1. februar 2020, og som vedrører de 
økonomiske og sociale konsekvenser af covid-19-krisen, er berettigede til støtte fra 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, forudsat at de overholder kravene i denne 
forordning.

2. Genopretnings- og resiliensplanerne skal bidrage til de seks europæiske prioriteter 
som defineret i artikel 3, herunder de minimumsudgiftsandele, der er fastlagt i 
artikel 3, og det overordnede mål og de specifikke mål, der defineret i artikel 4, og 
skal overholde de horisontale principper, der er fastsat i artikel 4a.

2a. I overensstemmelse med facilitetens anvendelsesområde skal genopretnings- og 
resiliensplanerne bidrage til effektivt at håndtere udfordringer identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger rettet til den berørte medlemsstat eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen har vedtaget officielt som led i det 
europæiske semester, herunder de relevante henstillinger for euroområdet som 
godkendt af Rådet

2b. Genopretnings- og resiliensplanerne skal også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale energi- og klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199917, i de territoriale planer for retfærdig omstilling 
under fonden for retfærdig omstilling18, i planerne for gennemførelse af 
ungdomsgarantien og i partnerskabsaftaler og operationelle programmer under EU-
fondene og i tiltag relateret til gennemførelsen af EU-ret og -politikker.

2c. Genopretnings- og resiliensplanerne skal være i overensstemmelse med EU's strategi 
for ligestilling mellem kønnene 2020-2025, skal være baseret på en kønsspecifik 
konsekvensanalyse af de planlagte foranstaltninger og skal omfatte centrale tiltag for 
effektivt at afhjælpe krisens negative virkninger på ligestillingen mellem kønnene 
kombineret med foranstaltninger til integrering af kønsaspektet. Genopretnings- og 

17  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen. 
18 […]



RR\1217780DA.docx 33/411 PE655.950v03-00

DA

resiliensplanerne skal også være i overensstemmelse med de nationale strategier for 
ligestilling mellem kønnene.

2d. Genopretnings- og resiliensplanerne må ikke være til skade for det indre marked.
3. Hvis en medlemsstat er fritaget fra overvågningen og vurderingen under det 

europæiske semester på grundlag af artikel 12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, skal 
bestemmelserne i nærværende forordning anvendes på medlemsstaten i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der er identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne.

3a. De nationale genopretnings- og resiliensplaner må ikke berøre retten til at indgå 
eller håndhæve kollektive aftaler eller til at træffe kollektive foranstaltninger i 
overensstemmelse med national ret og praksis i overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og national ret og EU-
ret og nationale praksis og EU-praksis.

Artikel 15
Genopretnings- og resiliensplan

1. En medlemsstat, der ønsker at modtage et finansielt bidrag som stillet til rådighed til 
tildeling i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, indgiver en genopretnings- og 
resiliensplan, jf. artikel 14, stk. 1, til Kommissionen.

Efter at Kommissionen har stillet det i artikel 11, stk. 2, omhandlede beløb til 
rådighed til tildeling, ajourfører medlemsstaten, såfremt det er relevant, den i stk. 1 
omhandlede genopretnings- og resiliensplan og indgiver den til Kommissionen for 
at tage hensyn til det ajourførte maksimale finansielle bidrag, der er beregnet i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 2.

2. Den af den berørte medlemsstat forelagte genopretnings- og resiliensplan skal indgives 
sammen med det nationale reformprogram i ét samlet dokument og skal som 
hovedregel indgives officielt senest den 30. april. Medlemsstaterne kan indgive udkast 
til planer fra den 15. oktober det foregående år sammen med budgetforslaget for det 
følgende år.

En medlemsstat, der ønsker at modtage støtte under faciliteten, skal etablere en 
dialog på flere niveauer, hvor lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedsparter, civilsamfundsorganisationer, navnlig 
ungdomsorganisationer, og andre relevante interessenter samt offentligheden aktivt 
kan engagere sig og drøfte udarbejdelsen og gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen. Udkastet til planen skal sendes til høring ved de lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedsparter, civilsamfundsorganisationer, navnlig 
ungdomsorganisationer, og andre relevante interessenter samt offentligheden inden 
datoen for indgivelse til Kommissionen, og arbejdsmarkedsparterne skal have 
mindst 30 dage til at fremsende deres skriftlige svar i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet.

3. Genopretnings- og resiliensplanen skal være behørigt begrundet og underbygget. Den 
skal navnlig indeholde følgende elementer:

a) en detaljeret redegørelse for, hvordan genopretnings- og resiliensplanerne og 
foranstaltningerne bidrager til hver af de seks europæiske prioriteter, som er 
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defineret i artikel 3, og bidrager til og ikke er i modstrid med målene i artikel 
4, stk. 1, litra b),

ab) i overensstemmelse med facilitetens anvendelsesområde en begrundelse for, 
hvordan planen bidrager til effektivt at håndtere udfordringer identificeret i 
de relevante landespecifikke henstillinger rettet til den berørte medlemsstat 
eller i andre relevante dokumenter, som Kommissionen har vedtaget officielt 
som led i det europæiske semester, herunder de relevante henstillinger for 
euroområdet som godkendt af Rådet

ac) i tilfælde af, at Kommissionen på baggrund af en tilbundsgående gennemgang 
konkluderer, at en medlemsstat oplever ubalancer eller uforholdsmæssigt 
store ubalancer, en redegørelse for, hvordan de henstillinger, der fremsættes i 
henhold til artikel 6 i forordning (EU) nr. 1176/2011, er forenelige med 
planerne 

ad)  en detaljeret redegørelse for, hvordan planen overholder 
minimumsallokeringerne for hver af de europæiske prioriteter, der er fastlagt i 
artikel 3

ae) en detaljeret redegørelse for, hvordan mindst 40 % af det beløb, der anmodes 
om til genopretnings- og resiliensplanen, bidrager til at integrere klima- og 
biodiversitet ved anvendelse af den sporingsmetode, som Kommissionen har 
stillet til rådighed. Inden forordningens ikrafttræden vedtager Kommissionen 
ved hjælp af en delegeret retsakt den tilsvarende metode, i givet fald ved 
anvendelse af de kriterier, der er fastsat i EU-klassificeringssystemet

af) en redegørelse for, hvordan foranstaltningerne i planen forventes at bidrage til 
digitale foranstaltninger, og om de udgør et beløb, der svarer til mindst 20 % af 
planens samlede tildeling, på grundlag af den metode for digital tagging, som er 
fastsat i bilag...; metoden anvendes i overensstemmelse hermed til 
foranstaltninger, som ikke direkte kan henføres til et interventionsområde, der er 
opført i tabellen; koefficienterne for støtte til de digitale mål kan forhøjes for 
individuelle investeringer for at tage hensyn til ledsagende 
reformforanstaltninger, der øger deres indvirkning på de digitale mål

ag) en redegørelse for, hvordan foranstaltningerne ikke er i modstrid med 
Unionens strategiske og økonomiske interesser, ikke erstatter tilbagevendende 
nationale budgetudgifter og overholder additionalitetsprincippet og princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade, jf. artikel 4a

ah) en begrundelse for, hvordan genopretnings- og resiliensplanen stemmer 
overens med principperne i Unionens strategi for ligestilling mellem kønnene 
for 2020-2025, den nationale ligestillingsstrategi, en kønsspecifik 
konsekvensanalyse og en redegørelse for, hvordan foranstaltningerne i planen 
forventes at bidrage til at fremme ligestilling mellem kønnene, princippet om 
integration af kønsaspektet og udryddelsen af kønsdiskrimination eller til de 
dermed forbundne udfordringer

▌

d) påtænkte klare delmål og slutmål og en vejledende tidsplan for gennemførelsen 
af reformerne over en periode på højst fire år og for investeringernes 
vedkommende over en periode på højst syv år
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da) en begrundelse for, hvordan genopretnings- og resiliensplanerne udgør en 
omfattende reform- og investeringspakke, og hvordan de er i 
overensstemmelse samt de forventede synergier med planer, strategier og 
programmer, der er fastlagt i de i artikel 14, stk. 2b, omhandlede dokumenter

e) de planlagte offentlige og private investeringsprojekter og den dertil knyttede 
investeringsperiode og referencer til inddragelsen af private partnere, såfremt 
det er relevant

ea) hvis foranstaltningerne i genopretnings- og resiliensplanen ikke er undtaget 
fra forpligtelsen til at anmelde statsstøtte, jf. artikel 108, stk. 3, i TEUF i 
overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 651/201419, 
analyseres genopretnings- og resiliensplanen med prioritet af Kommissionen 
med henblik på overholdelse af statsstøtte- og konkurrencereglerne

f) de anslåede samlede omkostninger til de reformer og investeringsprojekter, der 
er omfattet af den indgivne genopretnings- og resiliensplan (også benævnt 
"genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger"), med en 
tydelig begrundelse, der er valideret af et uafhængigt organ, og med angivelse 
af, hvordan omkostningerne står mål med den forventede sociale og 
økonomiske virkning i overensstemmelse med princippet om 
omkostningseffektivitet

g) hvis det er relevant, oplysninger om eksisterende eller planlagt EU-finansiering 
og tilknytningen til tidligere eller planlagte reformer inden for rammen af 
støtteprogrammet for strukturreformer eller instrumentet for teknisk støtte

h) de ledsageforanstaltninger, der eventuelt er behov for, herunder en tidsplan for 
alle politiktiltag

i) et sammendrag af den dialog på flere niveauer, der er omhandlet i stk. 2, andet 
afsnit, hvordan der er taget højde for interessenternes indlæg, og på 
interessenternes anmodning kan deres udtalelser vedlægges de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner samt detaljerne, herunder de relevante 
delmål og slutmål, fra de høringer og dialoger, der er planlagt i forbindelse 
med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

j) den berørte medlemsstats ordninger for effektiv overvågning og gennemførelse 
af genopretnings- og resiliensplanen, herunder de foreslåede kvalitative og 
kvantitative klare delmål og slutmål samt de dertil knyttede indikatorer, 
herunder hvordan planen forbedrer den landebaserede ydeevne i henhold til 
den sociale resultattavle og resultattavlen for proceduren for 
makroøkonomiske ubalancer

k) hvis det er relevant, anmodningen om lånestøtte og de yderligere delmål som 
omhandlet i artikel 12, stk. 2 og 3, og elementerne deri, og

ka) en redegørelse for medlemsstaternes planer, systemer og konkrete 
foranstaltninger med hensyn til at forebygge, opdage og korrigere 
interessekonflikter, korruption og svig i forbindelse med anvendelsen af 
midler, der afledes fra faciliteten, herunder dem, der har til formål at undgå 

19 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes 
forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).
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dobbeltfinansiering fra andre EU-programmer og at inddrive tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og om fornødent idømmelse af 
sanktioner

kb) ordninger, som medlemsstaterne har indført for at sikre, at modtagende 
virksomheder ikke deltager i indberetningspligtige skatteordninger i henhold 
til direktiv 2018/822 for så vidt angår grænseoverskridende ordninger 

l) andre relevante oplysninger.

4. I forbindelse med udarbejdelsen af deres forslag til genopretnings- og resiliensplaner 
kan medlemsstaterne anmode Kommissionen om at organisere en udveksling af bedste 
praksis, for at den anmodende medlemsstat kan drage fordel af andre medlemsstaters 
erfaringer. Medlemsstaterne kan også på ethvert tidspunkt i løbet af året anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning. Teknisk støtte skal fuldt ud respektere de nationale bestemmelser 
og national praksis for kollektive overenskomstforhandlinger. Tekniske støtteaktiviteter 
må ikke undergrave arbejdsmarkedets parters rolle eller true 
overenskomstforhandlingernes uafhængighed.

4a. For at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed giver de repræsentanter for 
medlemsstaterne, der er ansvarlige for genopretnings- og resiliensplanen, og, hvis 
det er relevant, uafhængige finanspolitiske institutioner, efter opfordring møde for 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg med henblik på at redegøre for 
genopretnings- og resiliensplanen. Kommissionen stiller relevante oplysninger til 
rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet samtidig og på lige fod.

Artikel 16
Kommissionens vurdering

1. Ved vurderingen af genopretnings- og resiliensplanen og, hvis det er relevant, 
ajourføringer heraf indgivet af medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 15, 
stk. 1, samarbejder Kommissionen tæt med den berørte medlemsstat. Kommissionen 
kan fremsætte bemærkninger eller anmode om supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede supplerende oplysninger og kan om nødvendigt 
ændre planen, inden eller efter den indgives officielt. Den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kan om nødvendigt aftale at forlænge den i artikel 17, stk. 1, fastsatte 
frist med en rimelig periode.

1a. I sin evaluering tager Kommissionen hensyn til de synergier, der skabes mellem de 
forskellige medlemsstaters genopretnings- og resiliensplaner, og til 
komplementariteten mellem disse planer og andre investeringsplaner på nationalt 
plan.

2. Ved vurderingen af genopretnings- og resiliensplanen og fastsættelsen af det beløb, 
der skal tildeles til den berørte medlemsstat, tager Kommissionen hensyn til de 
analytiske oplysninger om den berørte medlemsstat, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, såvel som den begrundelse og de elementer, 
den berørte medlemsstat har fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre relevante 
oplysninger, herunder navnlig dem, der er indeholdt i den berørte medlemsstats 
nationale reformprogram og nationale energi- og klimaplan, og i de territoriale planer 
for retfærdig omstilling under Fonden for Retfærdig Omstilling, i planerne for 
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gennemførelse af ungdomsgarantien og, hvis det er relevant, oplysninger om teknisk 
støtte modtaget via instrumentet for teknisk støtte.

Den tager også hensyn til oplysningerne i den årlige retsstatsrapport, EU's 
resultattavle for retlige anliggender, resultattavlen for proceduren for 
makroøkonomiske ubalancer og den sociale resultattavle. Kommissionen kræver 
desuden, at en uafhængig ekspert foretager en kønsspecifik konsekvensanalyse af 
planen, eller foretager selv en sådan analyse.
Såfremt det er relevant, hører Kommissionen relevante interessenter i hele Unionen 
for at indhente deres synspunkter vedrørende ejerskabet, konsekvensen i og 
virkningsfuldheden af den nationale genopretnings- og resiliensplan.

3. Kommissionen vurderer virkningsfuldheden, effektiviteten og relevansen af samt 
sammenhængen i genopretnings- og resiliensplanen og ▌tager med henblik herpå 
hensyn til følgende elementer:
Kommissionen vurderer, om genopretnings- og resiliensplanen opfylder følgende krav:

a) om planen bidrager med mindst 40 % af sit beløb til integration af klima og 
biodiversitet, og om den sporingsmetode, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, 
litra ae), er anvendt korrekt

b) om planen bidrager med mindst 20 % af sit beløb til digitale foranstaltninger, 
og om den sporingsmetode, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, litra af), er 
anvendt korrekt

c) om hver enkelt foranstaltning ikke er i modstrid med Unionens strategiske og 
økonomiske interesser, ikke erstatter tilbagevendende nationale 
budgetudgifter, overholder additionalitetsprincippet og princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade, jf. artikel 4a 

d) om planen overholder minimumsallokeringerne for hver af de europæiske 
prioriteter i artikel 3 

e) om de ordninger, som medlemsstaterne har indført, sikrer, at modtagende 
virksomheder ikke deltager i indberetningspligtige skatteordninger i henhold 
til direktiv 2018/822 for så vidt angår grænseoverskridende ordninger

▌

Virkningsfuldhed:
f) om genopretnings- og resiliensplanen bidrager til hver af de seks europæiske 

prioriteter, som er defineret i artikel 3, og om den bidrager til og ikke er i 
modstrid med målene i artikel 4, stk. 1, litra b)

g) om dialogen på flere niveauer som omhandlet i artikel 15, stk. 2, andet afsnit, 
har fundet sted, og om de respektive interessenter får reelle muligheder for at 
deltage i udarbejdelsen og gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

h) om de ordninger, som de berørte medlemsstater har foreslået, forventes at sikre 
en effektiv overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede kvalitative og kvantitative klare delmål og slutmål samt 
de dertil knyttede indikatorer, og om planen forbedrer den landebaserede 
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ydeevne i henhold til den sociale resultattavle og resultattavlen for proceduren 
for makroøkonomiske ubalancer

i) om genopretnings- og resiliensplanen forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat

j) om genopretnings- og resiliensplanen omfatter investeringer i 
grænseoverskridende eller paneuropæiske projekter, der skaber europæisk 
merværdi, hvor det er relevant, under hensyntagen til medlemsstaternes 
begrænsninger, som er forbundet med deres geografiske beliggenhed

Effektivitet:
k) om den begrundelse, der er forelagt af medlemsstaten for den indgivne 

genopretnings- og resiliensplans anslåede samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med de forventede sociale og økonomiske indvirkninger i 
overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet

l) om den ordning, som den berørte medlemsstat har foreslået, forventes at 
forebygge, opdage og korrigere interessekonflikter, korruption og svig i 
forbindelse med anvendelsen af de af faciliteten afledte midler, herunder dem, 
der har til formål at undgå dobbeltfinansiering fra andre EU-programmer

Relevans:
m) om planen indeholder foranstaltninger, der i overensstemmelse med faciliteten 

effektivt bidrager til at håndtere udfordringer, der er identificeret i de relevante 
landespecifikke henstillinger rettet til den berørte medlemsstat eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen vedtager officielt som led i det 
europæiske semester, herunder de relevante henstillinger for euroområdet, 
som Rådet har godkendt

n) om planen, i tilfælde af at Kommissionen på baggrund af en tilbundsgående 
gennemgang konkluderer, at en medlemsstat oplever ubalancer eller 
uforholdsmæssigt store ubalancer, er forenelig med de henstillinger, der 
fremsættes i henhold til artikel 6 i forordning (EU) nr. 1176/2011

o) om planen indeholder nøjagtige oplysninger som omhandlet i artikel 15
Sammenhæng:

p) om planen udgør en omfattende reform- og investeringspakke, og om 
ordningerne sikrer konsistens og synergier som omhandlet i artikel 14, stk. 2b

q) om planen stemmer overens med principperne i Unionens strategi for 
ligestilling mellem kønnene for 2020-2025, den nationale ligestillingsstrategi, 
om der er blevet gennemført en kønsspecifik konsekvensanalyse, og om 
foranstaltningerne i planen forventes at bidrage til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, princippet om integrering af kønsaspektet og udryddelsen af 
kønsdiskrimination eller til de dermed forbundne udfordringer.

Disse vurderingskriterier anvendes i overensstemmelse med bilag II.
4. Hvis den berørte medlemsstat har anmodet om lånestøtte som omhandlet i artikel 12, 

vurderer Kommissionen, om anmodningen om lånestøtte opfylder kriterierne i artikel 
13, stk. 1, især om de yderligere reformer og investeringer, som låneanmodningen 
vedrører, opfylder vurderingskriterierne i stk. 3.
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4a. Hvis Kommissionens vurdering af en genopretnings- og resiliensplan er negativ, 
meddeler den en behørigt begrundet vurdering inden for den i artikel 17, stk. 1, 
nævnte frist.

5. Med henblik på vurderingen af de genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har indgivet, kan Kommissionen bistås af eksperter, herunder 
eksperter udpeget af Europa-Parlamentet.

Artikel 17
Kommissionens afgørelse

1. Kommissionen træffer afgørelse senest to måneder efter medlemsstatens officielle 
indgivelse af genopretnings- og resiliensplanen ved hjælp af en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 25a. Hvis Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten skal gennemføre, herunder delmål og slutmål, 
der skal nås, før der foretages udbetaling af trancher af det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

2. Hvis den berørte medlemsstat anmoder om lånestøtte, fastsættes også lånestøttebeløbet 
i afgørelsen, jf. artikel 12, stk. 4 og 5, samt de yderligere reformer og 
investeringsprojekter, som medlemsstaten skal gennemføre ved hjælp af lånestøtten, 
herunder også de yderligere delmål og slutmål. 

3. Beløbet på det finansielle bidrag til genopretnings- og resiliensplaner, som opfylder 
kriterierne i artikel 16, stk. 3, ▌fastsættes således:

a) Hvis genopretnings- og resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 3, 
på tilfredsstillende vis, og genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til det samme som eller mere end det maksimale 
finansielle bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er det 
finansielle bidrag, der tildeles til medlemsstaten, lig med det fulde beløb af det 
maksimale finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 10.

b) Hvis genopretnings- og resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 3, 
på tilfredsstillende vis, og genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til mindre end det maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med beløbet for anslåede samlede omkostninger til 
genopretnings- og resiliensplanen.

ba) Hvis genopretnings- og resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 3, 
på tilfredsstillende vis, og hvis planen får mere end to B'er for de i artikel 16, 
stk. 3, fastsatte kriterier i litra h), i), l), m), p), reduceres den finansielle 
tildeling med 2 % pr. kriterium, og den overordnede reduktion må ikke 
overstige 6 % af den samlede finansielle tildeling.

c) Hvis genopretnings- og resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 
3, på tilfredsstillende vis, tildeles den berørte medlemsstat ikke noget finansielt 
bidrag. Den berørte medlemsstat kan anmode om teknisk støtte som led i 
instrumentet for teknisk støtte for at muliggøre en bedre forberedelse af 
forslaget i de efterfølgende cyklusser.

4. Ved den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes også:
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a) det finansielle bidrag, der skal udbetales i trancher, så snart medlemsstaten på 
tilfredsstillende vis har gennemført de relevante delmål og slutmål, som er 
udpeget i relation til gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen

aa) det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, det lånestøttebeløb, der skal 
udbetales i form af forfinansiering i overensstemmelse med artikel 11a efter 
godkendelse af genopretnings- og resiliensplanen

b) beskrivelsen af reformerne og af investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger 

c) perioden for genopretnings- og resiliensplanens gennemførelse, som følger: 

1) for så vidt angår investeringens afslutning, skal den investeringsperiode, 
inden for hvilken investeringsprojektet skal være gennemført, ophøre 
senest syv år efter vedtagelsen af afgørelsen

2) for så vidt angår gennemførelsen af reformerne, skal den periode, inden 
for hvilken disse skal være gennemført, ophøre senest fire år efter 
vedtagelsen af afgørelsen

d) ordningerne og tidsplanen for overvågningen og gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen, herunder kvalitative og kvantitative klare 
delmål og, hvor det er relevant, nødvendige foranstaltninger for at opfylde 
kravene i artikel -19 

e) de relevante indikatorer vedrørende opfyldelse af de planlagte delmål og slutmål, 
herunder metoden til at måle overholdelsen af målene for klima- og 
miljøudgifterne, jf. artikel 15, og

f) ordningerne for, hvordan Kommissionen får fuld adgang til de underliggende 
relevante data og rapporter

g) hvis det er relevant, det lånestøttebeløb, der skal betales i trancher, og de 
yderligere delmål og slutmål vedrørende udbetalingen af lånestøtten.

5. Hvis Kommissionens vurdering af en genopretnings- og resiliensplan er negativ, 
meddeler den senest to måneder efter medlemsstatens indgivelse af forslaget en 
behørigt begrundet vurdering. Denne meddelelse skal også indeholde en henstilling 
til medlemsstaten om at anvende instrumentet for teknisk støtte i overensstemmelse 
med forordning XX/YYY [om oprettelse af et instrument for teknisk støtte] for at 
ændre eller erstatte genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med 
artikel 18 i nærværende forordning. Efter opfordring fra Europa-Parlamentet giver 
Kommissionen møde for de kompetente udvalg og fremlægger en redegørelse for 
den negative vurdering af genopretnings- og resiliensplanen. Kommissionen stiller 
relevante oplysninger til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet samtidig og på 
lige fod.

6. Ordningerne og tidsplanen for gennemførelsen, jf. litra d), de relevante indikatorer 
vedrørende opnåelsen af de planlagte delmål og slutmål, jf. litra e), ordningerne for 
Kommissionens adgang til de underliggende data, jf. litra f), og, hvis det er relevant, 
de yderligere delmål og slutmål vedrørende udbetalingen af lånestøtten, jf. stk. 4, litra 
g), i denne artikel illustreres yderligere i en operationel ordning, der aftales af den 
berørte medlemsstat og Kommissionen efter vedtagelsen af afgørelsen i stk. 1 i denne 
artikel. Kommissionen stiller den vedtagne plan og alle andre relevante oplysninger, 
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bl.a. den operationelle aftale, der er omhandlet i stk. 6, til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt og på lige fod umiddelbart efter afgørelsen og 
offentliggørelsen på Kommissionens websted. Kommissionen fastlægger ved hjælp 
af den delegerede retsakt, som er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, indholdet i de 
operationelle aftaler med henblik på at fremme sammenhæng og 
sammenlignelighed i medlemsstaternes nationale genopretnings- og resiliensplaner 
og tilvejebringe standardiserede data til den i artikel 21a omhandlede resultattavle 
for genopretning og resiliens.

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede delegerede retsakter vedtages i overensstemmelse med 
▌artikel 25a.

Artikel 18
Ændring af en medlemsstats genopretnings- og resiliensplan

1. Hvis en medlemsstats genopretnings- og resiliensplan, herunder relevante delmål og 
slutmål, på grund af objektive omstændigheder ikke længere, helt eller delvist, kan 
indfris af den berørte medlemsstat, eller hvis den berørte medlemsstat har udpeget 
vigtige yderligere investerings- og reformforanstaltninger, der er berettiget til støtte 
i henhold til denne forordning, eller hvis den berørte medlemsstat agter at forbedre 
resultatet af vurderingen i medfør af artikel 16 og 17 betydeligt, kan den berørte 
medlemsstat rette en begrundet anmodning til Kommissionen om at ændre eller 
erstatte de afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med henblik herpå kan 
medlemsstaten foreslå en ændret eller ny genopretnings- og resiliensplan. 
Medlemsstaten kan på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året anmode om at 
gøre brug af instrumentet for teknisk støtte i overensstemmelse med forordning 
XX/YYYY [om oprettelse af et instrument for teknisk støtte] med henblik på at ændre 
eller erstatte genopretnings- og resiliensplanen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den begrundelse, som den berørte medlemsstat har gjort 
gældende, berettiger en ændring af den relevante genopretnings- og resiliensplan, 
vurderer Kommissionen den nye plan i overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 16 og træffer en ny afgørelse i overensstemmelse med artikel 17 senest to 
måneder efter den officielle indgivelse af anmodningen.

3. Hvis Kommissionen finder, at den begrundelse, som den berørte medlemsstat har 
fremsat, ikke berettiger en ændring af den relevante genopretnings- og resiliensplan, 
afviser Kommissionen anmodningen senest to måneder efter den officielle indgivelse 
af anmodningen efter at have givet den berørte medlemsstat mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger senest en måned efter meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner. Efter opfordring fra Europa-Parlamentet giver Kommissionen møde 
for de kompetente udvalg og fremlægger en redegørelse for den negative vurdering 
af genopretnings- og resiliensplanen.

3a. Medlemsstaterne tilpasser, hvor det er relevant, gennem en ajourføring deres 
genopretnings- og resiliensplaner i overensstemmelse med det opdaterede klimamål 
for 2030 i forordningen om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring 
af forordning (EU) 2018/1999 (den europæiske klimalov) inden for et halvt år efter 
offentliggørelsen af nærværende forordning i Den Europæiske Unions Tidende. 
Kommissionen vurderer de ajourførte genopretnings- og resiliensplaner i 
overensstemmelse med kravene i artikel 16 og træffer en ny afgørelse i 
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overensstemmelse med artikel 17 senest to måneder efter den officielle indgivelse af 
anmodningen.

KAPITEL IV
Finansielle bestemmelser

Artikel -19
Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1. Ved gennemførelsen af faciliteten træffer medlemsstaterne som modtagere eller 
låntagere af midler fra faciliteten alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte 
Unionens finansielle interesser og navnlig for at sikre, at alle foranstaltninger, der 
iværksættes for at gennemføre reformer og investeringsprojekter i henhold til 
genopretnings- og resiliensplanen, overholder gældende EU-lovgivning og national 
lovgivning.

2. I de i artikel 13, stk. 2, og artikel 19, stk. 1, omhandlede aftaler fastlægges 
medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til
a) regelmæssigt at kontrollere, at den ydede finansiering er blevet anvendt 

korrekt i overensstemmelse med alle gældende regler, og at enhver 
foranstaltning til gennemførelse af reformer og investeringsprojekter under 
genopretnings- og resiliensplanen er blevet korrekt gennemført i 
overensstemmelse med alle gældende regler, herunder EU-retten og national 
ret

b) at træffe passende foranstaltninger til at forebygge, påvise og opklare svig og 
korruption samt interessekonflikter som defineret i artikel 61, stk. 2 og 3, i 
finansforordningen, der skader Unionens finansielle interesser, og tage retlige 
skridt til at inddrive misbrugte midler, herunder i forbindelse med enhver 
foranstaltning til gennemførelse af reformer og investeringsprojekter under 
genopretnings- og resiliensplanen

c) sammen med en betalingsanmodning at forelægge:
i) en forvaltningserklæring om, at midlerne er anvendt til det tilsigtede formål, 

at de oplysninger, der er indgivet sammen med betalingsanmodningen, er 
fuldstændige, nøjagtige og pålidelige, og at de indførte kontrolsystemer giver 
den nødvendige sikkerhed for, at midlerne er forvaltet i overensstemmelse med 
alle gældende regler, navnlig regler om undgåelse af interessekonflikter, 
forebyggelse af svig, korruption og dobbeltfinansiering i overensstemmelse 
med forsvarlig økonomisk forvaltning  og 

ii) en detaljeret redegørelse for revisionerne, en passende begrundelse for de 
anslåede omkostninger, der er valideret af et uafhængigt offentligt organ, 
konsekvensvurderinger og andre relevante oplysninger samt de gennemførte 
kontroller, navnlig med hensyn til investeringsprojekter, herunder eventuelle 
udpegede svagheder og afhjælpende foranstaltninger, der er truffet

d) med henblik på revision og kontrol af anvendelsen af midler i forbindelse med 
foranstaltninger til gennemførelse af reformer og investeringsprojekter under 
genopretnings- og resiliensplanen i et elektronisk format og i en enkelt 
database, der uden tilføjelse af unødvendige administrative byrder muliggør 
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et sammenligneligt adgangsniveau for Unionens undersøgelses- og 
revisionsorganer, at indsamle følgende kategorier af data:

i) navnet på den endelige modtager af midlerne
ii) navn på kontrahenten og underleverandøren, når den endelige modtager af 

midler er en ordregivende myndighed i overensstemmelse med Unionens eller 
nationale bestemmelser om offentlige udbud

iii) fornavn(e), efternavn(e) på og fødselsdato for den reelle ejer/de reelle ejere af 
modtageren af midler eller kontrahenten som defineret i artikel 3, stk. 6, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om 
forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 
hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme20

iv) en liste over enhver foranstaltning til gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter i henhold til genopretnings- og resiliensplanen og det 
samlede beløb for offentlig finansiering ved angivelse af det beløb, der 
udbetales fra faciliteten og andre EU-fonde

e) udtrykkeligt at bemyndige Kommissionen, OLAF, EPPO og Revisionsretten 
til at udøve deres rettigheder som fastsat ved artikel 129, stk. 1, i 
finansforordningen, samt til at pålægge alle endelige modtagere af midler 
tilsvarende forpligtelser, som pålægges alle endelige modtagere af midler, der 
udbetales med henblik på foranstaltninger til gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter, der er omfattet af genopretnings- og resiliensplanen, 
eller alle andre personer eller enheder, der er involveret i gennemførelsen af 
disse 

f) at opbevare akter i overensstemmelse med artikel 132 i finansforordningen
fa) at opbevare akter i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen Som 

følge heraf opbevares bilag vedrørende gennemførelsen af budgettet i mindst 
fem år fra den dato, hvor Europa-Parlamentet meddeler decharge. Bilag 
vedrørende transaktioner opbevares under alle omstændigheder indtil 
udgangen af året efter det år, hvor transaktionerne er endeligt afsluttet. I 
tilfælde af retssager suspenderes fristen, indtil den sidste appelmulighed er 
udløbet

g) personoplysninger i bilag slettes om muligt, når disse oplysninger ikke er 
nødvendige med henblik på budgetdecharge, kontrol og revision. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/172521 finder anvendelse på 
opbevaring af trafikdata.

3. Medlemsstaterne er gennemførelsespartnerne og sporer, indsamler og lagrer 

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende 
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af 
terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 
af 5.6.2015, s. 73).
21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, 
kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).



PE655.950v03-00 44/411 RR\1217780DA.docx

DA

oplysninger om modtagerne af finansiering til projekter, der er omfattet af 
faciliteten.
Kommissionen forbliver ansvarlig over for budgetmyndigheden i forbindelse med 
den årlige dechargeprocedure og præsenterer faciliteten som en særlig 
dechargeprocedure i et særskilt kapitel i Kommissionens evalueringsrapport om 
decharge i henhold til artikel 318 i TEUF.

4. EU-midler, der udbetales fra faciliteten, underlægges Den Europæiske 
Revisionsrets eksterne revision, jf. artikel 287 i TEUF.

5. Kommissionen, OLAF, EPPO og Revisionsretten bemyndiges udtrykkeligt af 
medlemsstaterne til i overensstemmelse med denne forordning at udøve deres 
rettigheder som fastsat ved artikel 129, stk. 1, i finansforordningen.
OLAF kan foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion 
på stedet, i overensstemmelse med bestemmelserne og procedurerne i forordning 
(EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 for 
at klarlægge, om der er begået svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der 
skader Unionens finansielle interesser, i forbindelse med støtte fra faciliteten.
Kommissionen indfører effektive og forholdsmæssige foranstaltninger til 
bekæmpelse af svig under hensyntagen til de udpegede risici. Kommissionen 
udvikler eller tilpasser til dette formål eksisterende IT-systemer med henblik på at 
oprette et digitalt performancerapporteringssystem, der gør det muligt at overvåge, 
påvise og rapportere uregelmæssigheder eller svig.

6. De i artikel 13, stk. 2, og artikel 19, stk. 1, omhandlede aftaler indeholder endvidere 
bestemmelser om Kommissionens ret til at nedsætte støtten fra faciliteten 
forholdsmæssigt og til at inddrive ethvert skyldigt beløb til Unionens budget eller til 
at kræve førtidig tilbagebetaling af lånet i tilfælde af svig, korruption og 
interessekonflikter, der skader Unionens finansielle interesser, eller misligholdelse 
af forpligtelser, der følger af de nævnte aftaler.
Når Kommissionen træffer afgørelse om inddrivelsesbeløbet, nedsættelsen eller det 
beløb, der skal tilbagebetales før tid, overholder den proportionalitetsprincippet og 
tager hensyn til alvoren af den svig, korruption og interessekonflikt, der skader 
Unionens finansielle interesser, eller misligholdelsen af forpligtelser. 
Medlemsstaten skal have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger, før 
nedsættelsen gennemføres, eller før der anmodes om førtidig tilbagebetaling.

Artikel 19
Forpligtelse af det finansielle bidrag 

1. Den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, udgør en specifik retlig forpligtelse 
som omhandlet i finansforordningen, som kan bygge på samlede forpligtelser. 
Budgetforpligtelser kan, i det omfang det er hensigtsmæssigt, opdeles i årlige trancher 
over flere år.

1a. Budgetforpligtelser kan bygge på samlede forpligtelser og kan, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, opdeles i årlige trancher fordelt over flere år.

Artikel 19a
Regler for betalinger, suspension og annullation af finansielle bidrag
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2. Udbetaling af finansielle bidrag til de berørte medlemsstater i henhold til denne artikel 
foretages i overensstemmelse med budgetbevillingerne, og forudsat at der er midler til 
rådighed. De i denne artikel omhandlede afgørelser vedtages efter ▌artikel 25a.

2a. Med forbehold af Kommissionens vedtagelse af den i artikel 19, stk. 1, i denne 
forordning omhandlede retlige forpligtelse og efter anmodning fra en medlemsstat 
sammen med indgivelsen af genopretnings- og resiliensplanen foretager 
Kommissionen i 2021 en forfinansieringsudbetaling af et beløb på op til 20 % af den 
retlige forpligtelse i form af ikketilbagebetalingspligtig støtte og, hvor det er relevant, 
på op til 20 % af lånestøtten i form af et låneaktiv, jf. artikel 19 i denne forordning. 
Uanset artikel 116, stk. 1, i finansforordningen foretager Kommissionen den dertil 
hørende udbetaling inden for to måneder efter Kommissionens vedtagelse af den 
retlige forpligtelse, der er omhandlet i artikel 19 i denne forordning.
I tilfælde af forfinansiering i henhold til stk. 2a justeres de finansielle bidrag og, 
hvor det er relevant, den lånestøtte, der skal udbetales, jf. artikel 17, stk. 4, litra a), 
forholdsmæssigt.
Hvis det finansielle bidrags forfinansieringsbeløb i form af 
ikketilbagebetalingspligtig støtte udbetalt i 2021 i henhold til stk. 1 overstiger 20 % 
af det maksimale finansielle bidrag beregnet senest den 30. juni 2022 i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, nedsættes den næste tilladte udbetaling i 
overensstemmelse med artikel 19a, stk. 3, og om nødvendigt de følgende 
udbetalinger, indtil det overskydende beløb er udlignet. Hvis de resterende 
udbetalinger er utilstrækkelige, tilbagebetales det overskydende beløb.

2b. De aftaler og afgørelser, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, og artikel 19, stk. 1, 
giver også Kommissionen ret til at nedsætte støtte fra faciliteten forholdsmæssigt og 
inddrive ethvert skyldigt beløb til Unionens budget eller til at kræve førtidig 
tilbagebetaling af lånet i tilfælde af svig, korruption og interessekonflikt, der skader 
Unionens finansielle interesser, og som den pågældende medlemsstat ikke har 
korrigeret, eller alvorlig misligholdelse af forpligtelser, der følger af disse aftaler og 
afgørelser.
Når Kommissionen træffer afgørelse om inddrivelsesbeløbet, nedsættelsen eller det 
beløb, der skal tilbagebetales før tid, overholder den proportionalitetsprincippet og 
tager hensyn til alvoren af den svig, korruption og interessekonflikt, der skader 
Unionens finansielle interesser, eller af misligholdelsen af forpligtelser. 
Medlemsstaten skal have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger, før 
nedsættelsen gennemføres, eller før der anmodes om førtidig tilbagebetaling.

3. Under hensyntagen til forfinansieringen i henhold til artikel 19, stk. 2a, og efter at 
den berørte medlemsstat har opfyldt de relevante delmål og slutmål som angivet i den 
genopretnings- og resiliensplan, som er godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt, forelægger den Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om 
udbetaling af den andel af det finansielle bidrag, der svarer til de gennemførte slutmål 
og delmål, og, hvis det er relevant, af lånetranchen. Medlemsstaten indgiver sådanne 
betalingsanmodninger til Kommissionen to gange årligt, hvis det er relevant. 
Kommissionen vurderer senest to måneder efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 6, omhandlede operationelle ordning. 
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Udbetalingen af midler svarer til niveauet for gennemførelsen af de aftalte delmål 
og slutmål. Kommissionen kan bistås af eksperter, herunder eksperter udpeget af 
Europa-Parlamentet.
Hvis Kommissionens vurdering er positiv, vedtager den en afgørelse om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i overensstemmelse med finansforordningen. Hver 
enkelt afgørelse om udbetaling bør kun træffes, hvis de relevante delmål og slutmål 
er opfyldt med målbare fremskridt.

4. Hvis Kommissionen som følge af den vurdering, der er omhandlet i stk. 3, konstaterer, 
at delmålene og slutmålene som angivet i den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, ikke er gennemført på tilfredsstillende vis, suspenderes den relevante del af 
betalingsanmodningen. Den berørte medlemsstat kan fremsætte sine bemærkninger 
senest en måned efter meddelelsen af Kommissionens vurdering.

Suspensionen ophæves kun, hvis medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af de delmål og slutmål, 
der er omhandlet i artikel 17, stk. 1.

5. Uanset finansforordningens artikel 116, stk. 2, løber betalingsfristen fra datoen for 
meddelelsen af det positive resultat til den berørte medlemsstat i henhold til stk. 3, 
andet afsnit, eller fra datoen for meddelelsen af ophævelsen af suspensionen i henhold 
til stk. 4, andet afsnit. 

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger senest 
seks måneder efter suspensionen, nedsætter Kommissionen forholdsmæssigt beløbet 
af det finansielle bidrag i henhold til finansforordningens artikel 14, stk. 1, efter at 
have givet den berørte medlemsstat mulighed for at fremsætte sine bemærkninger 
inden for to måneder fra meddelelsen af Kommissionens konklusioner. 

7. Hvis den berørte medlemsstat ikke inden for 18 måneder efter vedtagelsen af den i 
artikel 17, stk. 1, omhandlede afgørelse har gjort nogen konkrete fremskridt med 
opfyldelsen af relevante delmål og slutmål, opsiger Kommissionen de aftaler eller 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, og artikel 19, stk. 1, i denne 
forordning og frigør beløbet for det finansielle bidrag, uden at det berører artikel 
14, stk. 3, i finansforordningen. En eventuel forfinansiering i henhold til stk. 21 i 
denne artikel inddrives fuldt ud.
Kommissionen træffer afgørelse om annullation af det finansielle bidrag og, hvor det 
er relevant, af inddrivelsen af forfinansieringen efter at have givet den berørte 
medlemsstat mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af Kommissionens vurdering af, at der ikke er gjort konkrete 
fremskridt.

7a. Hvis særlige omstændigheder opstår, kan vedtagelsen af afgørelsen om tilladelse til 
udbetaling af det finansielle bidrag i henhold til artikel 19a, stk. 3, udsættes i op til tre 
måneder.

8. Bestemmelserne i denne artikel finder tilsvarende anvendelse på den supplerende 
lånestøtte i overensstemmelse med bestemmelserne i den i artikel 13 omhandlede 
låneaftale og den i artikel 17, stk. 2, omhandlede afgørelse. 
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KAPITEL V
Rapportering og oplysninger

Artikel 20
Medlemsstaternes rapportering inden for rammerne af det europæiske semester

Den berørte medlemsstat skal som led i det europæiske semester hvert kvartal aflægge rapport 
om de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne, 
herunder den i artikel 17, stk. 6, omhandlede operationelle ordning, opfyldelsen af individuelt 
foreslåede delmål, slutmål og de relaterede indikatorer og anbefalingerne fra Kommissionen 
som led i instrumentet for teknisk støtte, hvis medlemsstaten har anmodet herom. I den 
forbindelse skal medlemsstaternes kvartalsvise rapporter afspejles på passende vis i de 
nationale reformprogrammer, der skal anvendes som et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne. For at sikre 
større gennemsigtighed og ansvarlighed giver de repræsentanter for medlemsstaterne, der er 
ansvarlige for genopretnings- og resiliensplanerne, og de relevante institutioner og 
interessenter efter anmodning fra Europa-Parlamentet møde i de kompetente udvalg for at 
drøfte de foranstaltninger, der er planlagt og skal træffes i henhold til denne forordning. 
Medlemsstaterne stiller relevante oplysninger til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet 
samtidigt på et hvilket som helst tidspunkt under processen.
Uafhængige finanspolitiske organer som defineret i Rådets direktiv 2011/85/EU22 opfordres 
til to gange årligt at supplere og vurdere disse rapporter, idet de fokuserer på de fremlagte 
oplysningers, datas og prognosers pålidelighed og på de resultater og generelle fremskridt, 
der opnås med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne.

Artikel 20a
Dialog om genopretning og resiliens

1. For at styrke dialogen mellem EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, og for at sikre øget gennemsigtighed og ansvarlighed kan 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg indbyde repræsentanter for Rådet og dets 
forberedende organer, Kommissionen og, når det er relevant, Eurogruppen til at 
give møde for udvalgene for at drøfte alle foranstaltninger, der er truffet i medfør af 
denne forordning, og dem, der er vedtaget under Rådets forordning XXX[EURI].

2. For at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed kan et eller flere af Europa-
Parlamentets kompetente udvalg indbyde de repræsentanter for medlemsstaterne, der 
er ansvarlige for genopretnings- og resiliensplanen, og, hvis det er relevant, de 
nationale uafhængige finanspolitiske institutioner til at give møde for udvalgene med 
henblik på at redegøre for genopretnings- og resiliensplanen og de foranstaltninger, 
der er planlagt og skal træffes i medfør af denne forordning.

3. Kommissionen forelægger samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet alle de 
oplysninger, som medlemsstaterne har fremlagt, og som er relevante for 
institutionerne, når de skal varetage deres mandater i henhold til denne forordning. 
Følsomme eller fortrolige oplysninger kan overføres under forudsætning af, at 
særlige forpligtelser vedrørende fortrolighed overholdes.

22 Rådets direktiv 2011/85/EU af 8. november 2011 om krav til medlemsstaternes budgetmæssige 
rammer (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 41).
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4. Oplysninger, som Kommissionen fremsender til Rådet eller dets forberedende organer 
inden for rammerne af denne forordning eller i forbindelse med gennemførelsen 
heraf, stilles til rådighed for Europa-Parlamentet samtidigt, om nødvendigt under 
hensyntagen til aftaler om fortrolighed. Relevante resultater af drøftelserne i Rådets 
forberedende organer deles med Europa-Parlamentets relevante udvalg.

Artikel 21
Oplysninger til Europa-Parlamentet og Rådet og meddelelse om medlemsstaternes 

genopretnings- og resiliensplaner

1. Kommissionen fremsender de genopretnings- og resiliensplaner, der er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt i overensstemmelse med artikel 17, og eventuelle 
andre relevante oplysninger til Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt og på lige fod 
og uden unødig forsinkelse. I sådanne tilfælde samarbejder Kommissionen med 
Parlamentet og Rådet om, hvordan de redigerede oplysninger kan gøres tilgængelige 
for dem på en fortrolig måde. For at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed 
giver de repræsentanter for medlemsstaterne, der er ansvarlige for genopretnings- 
og resiliensplanerne, og de relevante institutioner og interessenter efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet møde i de kompetente udvalg for at drøfte de 
foranstaltninger, der er planlagt og skal træffes i henhold til denne forordning. 
Medlemsstaterne stiller relevante oplysninger til rådighed for Europa-Parlamentet 
og Rådet samtidigt på et hvilket som helst tidspunkt under processen.

2. Kommissionen kan deltage i kommunikationsaktiviteter for at sikre synligheden af 
EU-finansieringen til den finansielle støtte, der påtænkes i den relevante 
genopretnings- og resiliensplan, ved at fremvise et synligt EU-logo, herunder gennem 
fælles kommunikationsaktiviteter med de berørte nationale myndigheder. 
Kommissionen sikrer synligheden af udgifterne under faciliteten ved klart at angive, 
at de støttede projekter skal mærkes tydeligt som et "EU-initiativ for genopretning".

2a. Kommissionen aflægger hvert halve år rapport til Europa-Parlamentet om de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af delmålene og slutmålene 
i genopretnings- og resiliensplanerne, samt om planernes komplementaritet med 
eksisterende EU-programmer.

2b. Kommissionen fremsender hvert kvartal en detaljeret rapport om de finansielle 
forpligtelser, som den har påtaget sig over for tredjeparter med det formål at 
finansiere faciliteten, til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde 
en klar og troværdig tilbagebetalingsplan uden anvendelse af den flerårige 
finansielle ramme, jf. artikel 7. Følsomme eller fortrolige oplysninger gøres 
tilgængelige for Europa-Parlamentets medlemmer i overensstemmelse med regler 
om streng fortrolighed, som er aftalt på forhånd.

Artikel 21a
Resultattavle for genopretning og resiliens

1. Kommissionen opretter en resultattavle for genopretning og resiliens 
("resultattavlen"), der supplerer den eksisterende sociale resultattavle, uden at 
ændre den, med indikatorer inden for rammerne af FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling og den eksisterende resultattavle for proceduren for makroøkonomiske 
ubalancer. Resultattavlen viser status for gennemførelsen af de aftalte reformer og 
investeringer inden for rammerne af den enkelte medlemsstats genopretnings- og 
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resiliensplaner samt status for udbetaling af trancher til medlemsstaterne, der er 
knyttet til en tilfredsstillende gennemførelse af de klare delmål og slutmål.

2. Resultattavlen viser de fremskridt, der er registreret i forbindelse med 
genopretnings- og resiliensplanerne på hvert af de seks områder, der udgør denne 
forordnings anvendelsesområde.

3. Resultattavlen omfatter nøgleindikatorer, der knytter sig til de europæiske 
prioriteter omhandlet i artikel 3 og de specifikke mål i artikel 4 og horisontale 
principper i artikel 4a såsom sociale, økonomiske og miljømæssige indikatorer, der 
evaluerer de fremskridt, der er registreret i forbindelse med genopretnings- og 
resiliensplanerne på hvert af de prioriterede politiske områder, der udgør denne 
forordnings anvendelsesområde, samt en oversigt over overvågningsprocessen for 
overholdelsen af minimumsomkostningsfordelingen for klimamål og andre 
miljømål.

4. Resultattavlen viser, i hvor høj grad de relevante delmål i genopretnings- og 
resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt Kommissionens henstillinger med henblik på at 
rette op på de respektive mangler.

5. Resultattavlen angiver ordninger og tidsplaner for gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen samt for udbetalingen af trancher, der er knyttet 
til en tilfredsstillende gennemførelse af de klare delmål og slutmål.

6. Resultattavlen danner grundlag for en permanent udveksling af bedste praksis 
mellem medlemsstaterne, som skal realiseres i form af en regelmæssig struktureret 
dialog.

7. Resultattavlen ajourføres løbende og gøres offentligt tilgængelig på Kommissionens 
websted. Den angiver status for betalingsanmodninger, udbetalinger, suspensioner 
og bortfald af finansielle bidrag.

8. Kommissionen forelægger resultattavlen ved en høring tilrettelagt af Europa-
Parlamentets kompetente udvalg.

9. I forbindelse med udarbejdelsen af resultattavlen bør Kommissionen så vidt muligt 
gøre brug af dashboards baseret på flere indikatorer til overvågning af den sociale 
og økonomiske dimension af resiliens samt dashboards til overvågning af den 
grønne og den digitale dimension af resiliens, der er vedføjet den strategiske 
fremsynsrapport for 2020 med titlen "Med kurs mod et mere modstandsdygtigt 
Europa".

KAPITEL VI
Komplementaritet, overvågning og evaluering

Artikel 22
Samordning og komplementaritet

Kommissionen og de berørte medlemsstater skaber, i en udstrækning, der modsvarer deres 
respektive ansvarsområder, synergier og sikrer en effektiv koordinering mellem den facilitet, 
der oprettes ved denne forordning, og andre EU-programmer og -instrumenter, herunder 
instrumentet for teknisk støtte, navnlig med foranstaltninger, der finansieres af EU-fondene, 
og finansiering fra Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe eller andre internationale 
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finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær. De skal med henblik herpå:

a) sikre komplementaritet, synergi, sammenhæng og konsistens mellem de 
forskellige instrumenter på EU-plan og nationalt plan og, hvis det er relevant, på 
regionalt plan, navnlig for så vidt angår foranstaltninger, der finansieres af EU-
fonde, i både planlægnings- og gennemførelsesfasen

b) optimere koordineringsmekanismerne for at undgå dobbeltarbejde og

c) sikre et tæt samarbejde mellem dem, der er ansvarlige for gennemførelsen, 
kontrollen og overvågningen på EU-plan, nationalt plan og, hvis det er relevant, 
regionalt plan for at nå målene for de instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning.

Artikel 23
Overvågning af gennemførelsen

1. Kommissionen overvåger gennemførelsen af faciliteten og måler opfyldelsen af 
målene i artikel 4. Bilag III indeholder indikatorer, som skal bruges til rapportering 
om fremskridt og til overvågning og evaluering af facilitetens resultater med hensyn 
til opfyldelsen af det overordnede mål og de specifikke mål. Overvågningen af 
gennemførelsen skal være målrettet og stå i rimeligt forhold til de aktiviteter, der 
gennemføres under faciliteten. 

2. Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater indsamles effektivt og rettidigt og opdeles 
efter køn og indkomstniveau. Til det formål pålægges endeligt begunstigede og 
modtagere af EU-midler rimelige rapporteringskrav.

2a. Europa-Parlamentet har ret til at gennemføre fuld kontrol af Kommissionens 
udgiftsbeslutninger. Kommissionen giver det relevante organ i Europa-Parlamentet 
og Europa-Parlamentets medlemmer fuld adgang. Kommissionen underretter hvert 
kvartal Europa-Parlamentet om status for godkendte planer, godkendte ændringer 
af disse planer, indgivne betalingsanmodninger, trufne betalingsbeslutninger, 
suspension af betalinger, annullering af betalinger og inddrivelse af midler. 
Kommissionen forelægger hvert kvartal en oversigt over disse oplysninger ved en 
høring tilrettelagt af Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

2ab. Kommissionen underretter hvert kvartal Europa-Parlamentet ved at oprette en 
offentligt tilgængelig database med åbne data over de endelige modtagere af midler 
fra faciliteten. Følsomme eller fortrolige oplysninger gøres tilgængelige for Europa-
Parlamentets medlemmer i overensstemmelse med regler om streng fortrolighed, 
som er aftalt på forhånd.

2ac. Kommissionen aflægger hvert kvartal rapport til Europa-Parlamentet, ved hjælp af 
offentlige høringer, om gennemførelsen af faciliteten i medlemsstaterne. Denne 
rapport skal indeholde detaljerede oplysninger om de beløb, der er indgået 
forpligtelser for, og som er udbetalt til medlemsstaterne, status for gennemførelsen 
af de aftalte delmål samt alle relevante oplysninger for at sikre fuld gennemsigtighed 
og offentlighed omkring faciliteten. 

2ad. Kommissionen fastlægger en effektiv overvågningsramme for de afsluttede 
projekter.
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Artikel 24
Halvårsrapport

1. En gang om året forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet 
halvårsrapporter om gennemførelsen af den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

2. Halvårsrapporten skal indeholde oplysninger om fremskridtene vedrørende de berørte 
medlemsstaters genopretnings- og resiliensplaner under faciliteten.

3. Halvårsrapporten skal desuden indeholde følgende oplysninger:

a) omfanget af de indtægter, faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående år, fordelt på budgetposter ▌

b) bidraget fra de beløb, der er rejst under EU-genopretningsinstrumentet, til 
opnåelse af facilitetens mål

ba) oplysninger om de anmodninger, der er fremsat til instrumentet for teknisk 
støtte, med hensyn til udarbejdelse, revision, gennemførelse og forbedring af 
genopretnings- og resiliensplanen

bb) status for gennemførelsen af de enkelte medlemsstaters delmål og slutmål, de 
beløb, der er indgået forpligtelser for og udbetalt til de enkelte medlemsstater 
og i alt, de indgivne betalingsanmodninger, de trufne betalingsbeslutninger, 
suspension eller annullering af betalinger, inddrivelse af midler, modtagere af 
midler og alle andre relevante oplysninger, som sikrer fuld gennemsigtighed 
og ansvarlighed, samt oplysninger om planernes komplementaritet med 
eksisterende EU-programmer

bc) et afsnit for hver medlemsstat med nærmere oplysninger om, hvordan 
princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning gennemføres i 
overensstemmelse med finansforordningens artikel 61

bd) den andel af faciliteten, der bidrager til Unionens klima- og miljømål
be) en liste over støttemodtagere og endelige modtagere af midler fra faciliteten.

4. Rapporten fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet som led i den integrerede 
regnskabs- og ansvarlighedsrapportering og er en del af den særlige 
dechargeprocedure som et særskilt kapitel i Kommissionens evalueringsrapport om 
decharge i henhold til artikel 318 i TEUF. 

Artikel 25
Evaluering og efterfølgende evaluering af faciliteten

1. Fire år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget en uafhængig evalueringsrapport om dens anvendelse samt en 
uafhængig efterfølgende evalueringsrapport senest 12 måneder efter udgangen af 
2027.

2. Evalueringsrapporten skal navnlig indeholde en vurdering af, i hvor stort omfang målene 
er nået, samt af effektiviteten af ressourceudnyttelsen og den europæiske merværdi. 
Der skal i rapporten tillige tages stilling til, i hvilken udstrækning alle de forskellige 
mål og tiltag fortsat er relevante.
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3. Hvis det er relevant, skal evalueringen ledsages af et forslag til ændring af denne 
forordning.

4. Den efterfølgende evalueringsrapport skal bestå af en samlet vurdering af de 
instrumenter, der oprettes ved denne forordning, og indeholde oplysninger om 
virkningerne på lang sigt.

Artikel 25a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17 og artikel 19, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 2027.

3. Den i artikel 17 og artikel 19 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er 
udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-
Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17 og artikel 19 træder i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre 
måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 
med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

KAPITEL VII
Meddelelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 26
Oplysninger, kommunikation og offentliggørelse

1. Modtagere af EU-midler skal anerkende EU-midlernes oprindelse og sikre 
synligheden af disse ved hjælp af synlig mærkning med Unionen, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder medierne, de sociale medier og offentligheden. 
Støttemodtagere sikrer synligheden af udgifterne under faciliteten ved at mærke de 
støttede projekter tydeligt som et "EU-initiativ for genopretning".

2. Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende den 
facilitet, der oprettes ved denne forordning, samt tiltag og resultater i forbindelse 
hermed. De finansielle midler, der afsættes til de instrumenter, der oprettes ved denne 
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forordning, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske 
prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 4.

2a. I forbindelse med fremme af tiltag og disses resultater informerer modtagere af EU-
midler og Kommissionen regelmæssigt Europa-Parlamentets og Kommissionens 
repræsentationskontorer om projekter i den berørte medlemsstat og inddrager dem.

▌Artikel 28
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne
Formand Formand
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BILAG I
Metode til beregning af det maksimale finansielle bidrag (dvs. den 
ikketilbagebetalingspligtige finansielle støtte) pr. medlemsstat under faciliteten

 

I dette bilag beskrives metoden til beregning af det maksimale finansielle bidrag, der er til 
rådighed for hver medlemsstat i overensstemmelse med artikel 10. Metoden tager hensyn til:

• befolkning
• reciprokværdien af BNP pr. indbygger
• den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i de seneste fem år sammenlignet med EU-

gennemsnittet (2015-2019)

• det akkumulerede fald i det reale BNP i perioden fra 2020 til 2021, dvs. ændringen 
i det reale BNP i 2021 i forhold til 2019.

For at undgå overdreven koncentration af midler gælder følgende: 

• Reciprokværdien af BNP pr. indbygger begrænses til 150 % af EU-gennemsnittet.

• Afvigelsen af individuelle landes arbejdsløshedsprocent fra EU-gennemsnittet 
begrænses til 150 % af EU-gennemsnittet.

• For at tage hensyn til, at mere velstående medlemsstater (medlemsstater, hvis BNI pr. 
indbygger ligger over EU-gennemsnittet) generelt set har mere stabile 
arbejdsmarkeder, begrænses disse medlemsstaters afvigelse fra EU-gennemsnittet til 
75 %.

Det maksimale finansielle bidrag til en medlemsstat inden for facilitetens rammer ( ) 
fastsættes som følger for 2021 og 2022:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Det maksimale finansielle bidrag til en medlemsstat inden for facilitetens rammer (MFCi) 
fastsættes som følger for 2023 og 2024:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + beløb, der ikke er indgået forpligtelser for (2021-2022)

hvor:

FS (finansiel støtte) er den finansieringsramme, der er til rådighed inden for facilitetens rammer, 
jf.
artikel 5, stk. 1, litra a), og   er fordelingsnøglen for 

medlemsstat i, defineret som:

med 1.
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og med   1.   og 0,75  for medlemsstater med  

hvor:

  er fordelingsnøglen for land i  er 

bruttonationalproduktet i 2019 pr. indbygger i land i  

er det vægtede gennemsnitlige bruttonationalprodukt i 2019

pr. indbygger for medlemsstaterne i EU-27

𝑝𝑜𝑝𝑖 er den samlede befolkning i 2019 i land i,

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 er den samlede befolkning i 2019 i medlemsstaterne i EU-27

𝑈𝑖 er den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i perioden 2015-2019 i land i

𝑈𝐸𝑈 er den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent i perioden 2015-2019 i EU-27

FS (finansiel støtte) er den finansieringsramme, der er til rådighed under faciliteten, jf. 
artikel 5, stk. 1, litra a), og

betai er fordelingsnøglen for medlemsstat i, defineret som:

med 1. 

og med     og 0,75  for medlemsstater med

hvor:

  er fordelingsnøglen for land i

 er BNP i 2019 pr. indbygger i land i

 er det vægtede gennemsnitlige BNP i 2019 pr. indbygger for medlemsstaterne i 
EU-27

 er den samlede befolkning i 2019 i land i

 er den samlede befolkning i 2019 i medlemsstaterne i EU-27

 er det akkumulerede tab i det reale BNP for land i for perioden 
2020-2021
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 er det akkumulerede tab i det reale BNP for medlemsstaterne i EU-
27 for perioden 2020-2021

Fordelingsnøglen for perioden 2023 til 2024 beregnes senest den 30. juni 2022 baseret på 
data fra Eurostat.
Anvendelsen af metoden vil give følgende andel og beløb for det maksimale finansielle bidrag 
pr. medlemsstat.

Maksimalt finansielt bidrag pr. EU-
medlemsstat

Andel i 
% af det 
samlede 
bidrag

Beløb (i mio., 
2018-priser)

BE 1,55 4 821
BG 1,98 6 131
CZ 1,51 4 678
DK 0,56 1 723
DE 6,95 21 545
EE 0,32 1 004
IE 0,39 1 209
EL 5,77 17 874
ES 19,88 61 618
FR 10,38 32 167
HR 1,98 6 125
IT 20,45 63 380
CY 0,35 1 082
LV 0,70 2 170
LT 0,89 2 766
LU 0,03 101
HU 1,98 6 136
MT 0,07 226
NL 1,68 5 197
AT 0,95 2 950
PL 8,65 26 808
PT 4,16 12 905
RO 4,36 13 505
SI 0,55 1 693
SK 1,98 6 140
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FI 0,71 2 196
SE 1,24 3 849
I alt 100,00 310 000
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BILAG II
Vurderingsretningslinjer for faciliteten

1. Anvendelsesområde

Disse vurderingsretningslinjer har til formål sammen med forordningen at danne grundlag for 
en gennemsigtig og rimelig vurdering fra Kommissionens side af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne fremlægger, og for fastsættelse af det finansielle bidrag i 
overensstemmelse med de målsætninger og eventuelle andre relevante krav, der er fastsat i 
denne forordning. Retningslinjerne udgør navnlig grundlaget for anvendelsen af 
vurderingskriterierne og fastsættelsen af det finansielle bidrag, som er omhandlet i henholdsvis 
artikel 16, stk. 3, og artikel 17, stk. 3.

Vurderingsretningslinjerne har til formål:

a) at give yderligere vejledning om proceduren for vurdering af de forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som medlemsstaterne indgiver

b) nærmere at beskrive vurderingskriterierne og etablere et ratingsystem, der skal 
fastsættes med henblik på at sikre en rimelig og gennemsigtig proces, og

c) at præcisere sammenhængen mellem den vurdering, der skal foretages af 
Kommissionen efter vurderingskriterierne, og fastsættelsen af det finansielle 
bidrag, der skal fremgå af Kommissionens afgørelse om de udvalgte 
genopretnings- og resiliensplaner.

Retningslinjerne er et redskab til at lette Kommissionens vurdering af de forslag til 
genopretnings- og resiliensplaner, som medlemsstaterne indgiver, og til at sikre, at 
genopretnings- og resiliensplanerne støtter reformer og offentlige investeringer, der er 
relevante, overholder additionalitetsprincippet for EU-midler og skaber en reel europæisk 
merværdi, samtidig med at der sikres ligebehandling blandt medlemsstaterne.

2. Vurderingskriterier

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, vurderer Kommissionen virkningsfuldheden, 
effektiviteten og relevansen af og sammenhængen i genopretnings- og resiliensplanen ▌og 
tager med henblik herpå hensyn til følgende elementer:

Kommissionen vurderer, om genopretnings- og resiliensplanen opfylder følgende krav:

a) om planen bidrager med mindst 40 % af sit beløb til integrering af klima og 
biodiversitet, og om den sporingsmetode, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, 
litra ae), er anvendt korrekt

b) om planen bidrager med mindst 20 % af sit beløb til digitale foranstaltninger, og 
om den sporingsmetode, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3, litra af), er anvendt 
korrekt

c) om hver enkelt foranstaltning ikke er i modstrid med Unionens strategiske og 
økonomiske interesser, ikke erstatter tilbagevendende nationale 
budgetudgifter og overholder additionalitetsprincippet og princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade, jf. artikel 4a (ny)
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d) om planen overholder andelene af minimumsallokeringer for hver af de 
europæiske prioriteter, der er fastlagt i artikel 3

e) om de ordninger, som medlemsstaterne har indført, sikrer, at modtagende 
virksomheder ikke deltager i indberetningspligtige skatteordninger i henhold 
til direktiv (EU) 2018/822 for så vidt angår grænseoverskridende ordninger

Virkningsfuldhed:

f) om genopretnings- og resiliensplanen bidrager til hver af de seks europæiske 
prioriteter, som er defineret i artikel 3, og om den bidrager til og ikke er i 
modstrid med målene i artikel 4, stk. 1, litra b),

g) om dialogen på flere niveauer som omhandlet i artikel 15, stk. 2, andet afsnit, 
har fundet sted, og om de respektive interessenter får reelle muligheder for at 
deltage i udarbejdelsen og gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

h) om de ordninger, som den berørte medlemsstat har foreslået, forventes at sikre 
en effektiv overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, 
de foreslåede kvalitative og kvantitative delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer, og om planen forbedrer den landebaserede performance 
under den sociale resultattavle og resultattavlen vedrørende proceduren i 
forbindelse med makroøkonomiske ubalancer

i) om genopretnings- og resiliensplanen forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat

j) om genopretnings- og resiliensplanen omfatter investeringer i 
grænseoverskridende eller paneuropæiske projekter, der skaber europæisk 
merværdi, hvor det er relevant, under hensyntagen til medlemsstaternes 
begrænsninger, som er forbundet med deres geografiske beliggenhed

Effektivitet:

k) om den begrundelse, der er forelagt af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med de sociale og økonomiske virkninger i 
overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet

l) om den ordning, som den berørte medlemsstat har foreslået, forventes at 
forebygge, opdage og korrigere interessekonflikter, korruption og svig i 
forbindelse med anvendelsen af de af denne facilitet afledte midler, herunder 
dem, der har til formål at undgå dobbeltfinansiering fra andre EU-
programmer

Relevans:

m) om planen indeholder foranstaltninger, der i overensstemmelse med 
facilitetens anvendelsesområde effektivt bidrager til at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester, herunder de relevante henstillinger 
for euroområdet, som Rådet har godkendt



PE655.950v03-00 60/411 RR\1217780DA.docx

DA

n) om planen, i tilfælde af at Kommissionen på baggrund af en tilbundsgående 
gennemgang konkluderer, at en medlemsstat oplever ubalancer eller 
uforholdsmæssigt store ubalancer, er forenelig med de henstillinger, der 
fremsættes i henhold til artikel 6 i forordning (EU) nr. 1176/2011

o) om planen indeholder nøjagtige oplysninger som omhandlet i artikel 15

Sammenhæng:
p) om planen udgør en omfattende reform- og investeringspakke, og om 

ordningerne sikrer konsistens og synergier som omhandlet i artikel 14, stk. 2b,

q) om planen stemmer overens med principperne i Unionens strategi for 
ligestilling mellem kønnene for 2020-2025, den nationale ligestillingsstrategi, 
om der er blevet gennemført en kønsspecifik konsekvensanalyse, og om 
foranstaltningerne i planen forventes at bidrage til at fremme ligestilling 
mellem kønnene, princippet om integrering af kønsaspektet og udryddelsen af 
kønsdiskrimination eller til de dermed forbundne udfordringer.

▌På grundlag af vurderingsprocessen rater Kommissionen de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne har indgivet, ud fra hvert af de vurderingskriterier, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 3, med henblik på at vurdere virkningsfuldheden, effektiviteten og 
relevansen af og sammenhængen i planerne og med henblik på at fastsætte den finansielle 
tildeling i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3.

Af hensyn til forenkling og effektivitet spænder ratingsystemet fra A til C, som beskrevet 
nedenfor:

▌
Rating for litra a)-e)
A – kriterierne er opfyldt
C – kriterierne er ikke opfyldt

Rating for litra f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)
A – kriterierne er opfyldt i høj grad / tilstrækkelige ordninger til effektiv gennemførelse for 
h)
B – kriterierne er opfyldt i moderat grad / minimale ordninger til effektiv gennemførelse for 
h)
C – kriterierne er opfyldt i ringe grad / utilstrækkelige ordninger til effektiv gennemførelse 
for h)
For kriterium j) gælder kun ratingen for A eller B, og der foretages ingen rating for 
medlemsstater, som har objektive begrænsninger, der er forbundet med deres geografiske 
beliggenhed.

▌3. Fastsættelse af det finansielle bidrag inden for rammerne af budgetinstrumentet for 
genopretning og resiliens

Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, det finansielle bidrag under 
hensyntagen til betydningen af og sammenhængen i den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan, som den berørte medlemsstat har indgivet, vurderet på grundlag af kriterierne i 
artikel 17, stk. 3. Med henblik herpå anvender den følgende kriterier:
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a) Hvis genopretnings- og resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 3, 
på tilfredsstillende vis, og genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til det samme eller mere end det maksimale finansielle 
bidrag til den pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er det finansielle bidrag, 
der tildeles til medlemsstaten, lig med det fulde beløb af det maksimale 
finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 10.

b) Hvis genopretnings- og resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 3, 
på tilfredsstillende vis, og genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger beløber sig til mindre end det maksimale finansielle bidrag til den 
pågældende medlemsstat, jf. artikel 10, er det finansielle bidrag, der tildeles til 
medlemsstaten, lig med beløbet for anslåede samlede omkostninger ved 
genopretnings- og resiliensplanen.

ba) Hvis genopretnings- og resiliensplanen opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 3, 
på tilfredsstillende vis, og for hvert B, som planen får ud over to B'er for de i 
artikel 16, stk. 3, fastsatte kriterier i litra h), i), l), m), p), reduceres den 
finansielle tildeling med 2 % pr. kriterium, og den overordnede reduktion må 
ikke overstige 6 % af den samlede finansielle tildeling

c) Hvis genopretnings- og resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 
3, på tilfredsstillende vis, tildeles den berørte medlemsstat ikke noget finansielt 
bidrag.

Med henblik på gennemførelse af dette afsnit finder følgende formler anvendelse:

– for a) ovenfor:  Hvis 𝐶𝑖 ≥ 𝑀𝐹𝐶𝑖 , modtager medlemsstat i  𝑀𝐹𝐶𝑖 

– for b) ovenfor: Hvis 𝐶𝑖 < 𝑀𝐹𝐶𝑖 modtager medlemsstat i  𝐶𝑖   

– hvor:  
– i   henviser til den berørte medlemsstat 
– MFC   er det maksimale finansielle bidrag til den berørte medlemsstat  
– C er beløbet for genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede 

omkostninger.
På grundlag af vurderingsprocessen i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, og under 
hensyntagen til ratingen:

Genopretnings- og resiliensplanen opfylder vurderingskriterierne på tilfredsstillende vis:

hvis scoren i den endelige rating for kriterium a) -q) er:
 
- et A for kriterium a) -f)
 
og for de øvrige kriterier:
 
- udelukkende A'er,
 
eller 
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- flere A'er end B'er og ingen C'er

For hvert B, som planen får ud over to B'er for de i artikel 16, stk. 3, fastsatte kriterier i 
litra h), i), l), m), p), reduceres den finansielle tildeling med 2 % pr. kriterium, og den 
overordnede reduktion må ikke overstige 6 % af den samlede finansielle tildeling.

Genopretnings- og resiliensplanen opfylder ikke vurderingskriterierne:
 
hvis scoren i den endelige rating for kriterium a) -q) er:
 
- ingen A'er for kriterium a) -f)
 
og for de øvrige kriterier:
 
- flere B'er end A'er
 
eller 
 
- mindst ét C.
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BILAG III
Indikatorer 

Opfyldelsen af de mål, der er omhandlet i artikel 4, vurderes på grundlag af følgende 
indikatorer, fordelt på medlemsstat og indsatsområde. 

Indikatorerne anvendes i overensstemmelse med de tilgængelige data og oplysninger, herunder 
kvantitative og/eller kvalitative data.

 Outputindikatorer:

a) antal godkendte genopretnings- og resiliensplaner ▌
b) samlet finansielt bidrag tildelt til genopretnings- og resiliensplanen 

 Resultatindikatorer:

c) antal gennemførte genopretnings- og resiliensplaner Virkningsindikatorer 

indført ved denne forordning

d) De mål i genopretnings- og resiliensplanen, som er blevet nået bl.a. ved hjælp af 
den samlede finansielle støtte (herunder, hvis det er relevant, lånestøtten), der er 
modtaget inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, som 
oprettes ved denne forordning.

Den efterfølgende evaluering som omhandlet i artikel 25 foretages af Kommissionen bl.a. med 
henblik på at etablere sammenhæng mellem den samlede finansielle støtte (herunder, hvis det 
er relevant, lånestøtten) fra genopretnings- og resiliensfaciliteten og gennemførelsen af de 
relevante foranstaltninger i den berørte medlemsstat med henblik på at styrke genopretningen, 
resiliensen, bæredygtig vækst, beskæftigelsen og samhørigheden.
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29.7.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ordfører for udtalelse: Dragoș Pîslaru

KORT BEGRUNDELSE

Den 28. maj 2020 fremsatte Kommissionen et forslag om oprettelse af en genopretnings- og 
resiliensfacilitet, der erstatter det tilbagetrukne forslag fra Kommissionen om et 
reformstøtteprogram. Det nye forslag er baseret på den seneste tekst vedrørende 
reformstøtteprogrammet og er i tæt overensstemmelse med de politiske retningslinjer under 
det europæiske semester. Målene er blevet revideret, og tilgangen med hensyn til 
gennemførelsen af faciliteten er blevet tilpasset med henblik på at tage højde for den nye 
virkelighed som følge af covid-19-pandemien. I denne nye kontekst er det af afgørende 
betydning, at genopretningen planlægges på en strategisk måde, og at der sikres bæredygtig 
vækst gennem en styrkelse af de europæiske økonomiers og samfunds modstandskraft.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten vil være et centralt program i EU-
genopretningsinstrumentet som en del af den reviderede flerårige finansielle ramme. 
Faciliteten er også en del af en række foranstaltninger, der er udarbejdet som reaktion på den 
aktuelle covid-19-pandemi, såsom "investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset".

Faciliteten har til formål at yde finansiel støtte i stor målestok for at sætte skub i 
udformningen og gennemførelsen af meget tiltrængte langsigtede reformer og relaterede 
offentlige investeringer i medlemsstaterne. Dets overordnede mål er at fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved hjælp af foranstaltninger, der gør det 
muligt for berørte medlemsstaterne at komme sig hurtigere på en mere bæredygtig måde og 
blive mere resiliente, afbøde krisens sociale og økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den måde fremme skabelsen af kvalitetsjob og mere 
bæredygtig vækst.

I et bredere perspektiv vil genopretnings- og resiliensfaciliten desuden bidrage til 
gennemførelsen af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser i forbindelse med den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og Den Europæiske Unions charter om 
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grundlæggende rettigheder.

Støtten under faciliteten vil blive ydet efter en anmodning fra den berørte medlemsstat, som 
fremsættes på frivillig basis. Denne støtte vil blive ydet i form af ikketilbagebetalingspligtig 
støtte under direkte forvaltning og i form af lån.

Medlemsstaterne bør udarbejde nationale genopretnings- og resiliensplaner, som omfatter 
foranstaltninger til gennemførelse af reformer og offentlige investeringsprojekter i form af en 
samlet pakke, og som bør være i overensstemmelse med de relevante landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er identificeret inden for rammerne af det europæiske 
semester, med de nationale reformprogrammer, de nationale energi- og klimaplaner, planerne 
for retfærdig omstilling samt de partnerskabsaftaler og operationelle programmer, der er 
vedtaget under EU-fondene. Disse planer vil udgøre et bilag til det nationale reformprogram 
og indberetningen om forløbet af gennemførelsen af planerne vil også foregå inden for 
rammerne af det europæiske semester. 

Sideløbende med genopretnings- og resiliensfaciliteten har Kommissionen også fremsat et 
forslag til en forordning om oprettelse af et instrument for teknisk støtte, der vil bidrage til at 
styrke den administrative kapacitet og langsigtede strukturreformer i medlemsstaterne samt 
fremme gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger, som er rettet til medlemsstaterne 
inden for rammerne af det europæiske semester.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens nye forslag om oprettelsen af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet og er overbevist om, at denne facilitet vil spille en afgørende rolle for 
Unionens genopretning og fornyelse. Han slår til lyd for, at der inden for rammerne af denne 
facilitet oprettes en søjle for reformer og investeringer, der er udformet med henblik på den 
næste generation, navnlig for unge og børn. Dette afspejler ordførerens faste tilslutning til 
idéen om, at genopretnings- og resiliensfaciliteten bør være et fremtidsorienteret instrument, 
der er udformet med henblik på at være til gavn for den næste generation.

Den nuværende udtalelse bygger på udtalelsen om "oprettelse af det europæiske 
reformstøtteprogram" (2018/0213(COD)), som Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender vedtog den 26. maj 2020. Som følge deraf omfatter den alle de ændringer, som 
også er relevante for genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Endvidere ønsker ordføreren at foreslå yderligere ændringer, der fremhæver betydningen af 
strukturreformer, der bygger på solidaritet, integration og social retfærdighed som en del af 
målene for det europæiske semester med henblik på at sikre lige muligheder og adgang til 
muligheder og social beskyttelse, beskytte sårbare grupper og forbedre levestandarden for alle 
borgere. Efter ordførerens opfattelse ville de tilstræbte reformer kunne opnå bred støtte, hvis 
medlemsstaterne som led i processen med at fremsætte anmodninger om finansiel støtte under 
faciliteten overvejer høringer af relevante interessenter og nationale parlamenter.

Ordføreren foreslår at udvide facilitetens anvendelsesområde (artikel 3) ved at inkludere en 
bred vifte af politikområder, f.eks. foranstaltninger til uddannelse, livslang læring og 
uddannelse, foranstaltninger til at sikre en bedre fremtid for dårligt stillede børn, unge, ældre 
og personer med handicap, foranstaltninger til at mindske kønsdiskrimination og fremme 
ligestilling mellem kønnene, foranstaltninger til fremme af iværksættermuligheder og -
færdigheder, foranstaltninger til gennemførelse af klimaindsatsen, foranstaltninger til 
forbedring af offentlige institutioners kapacitet til at sikre mobile arbejdstageres og 
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grænsearbejderes rettigheder, foranstaltninger for erhvervsuddannelse og for unges 
integration på arbejdsmarkedet, pensionsreformer samt foranstaltninger til forbedring af de 
offentlige sundhedssystemer.

Ordføreren foreslår også en ændring, der specifikt omhandler situationen for medlemsstater, 
der oplever uforholdsmæssigt store ubalancer, og medlemsstater uden for euroområdet, hvis 
strukturelle udvikling halter væsentligt bagefter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- 
og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Artikel 2 og 8 i traktaten 
fastsætter, at ligestilling mellem kvinder 
og mænd er en del af Unionens 
værdigrundlag, og at Unionen i alle sine 
aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Derfor bør integration af 
kønsaspektet, herunder kønsrelateret 
budgettering, gennemføres i alle 
Unionens politikker og bestemmelser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder målene i den europæiske grønne 
pagt, principperne i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og De Forenede 
Nationers verdensmål for bæredygtig 
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selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

udvikling, til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Som en del af målene for 
det europæiske semester behandles også 
strukturreformer baseret på solidaritet, 
integration og social retfærdighed med 
henblik på at skabe 
kvalitetsarbejdspladser og vækst, sikre lige 
muligheder og adgang til muligheder og 
social beskyttelse, beskytte sårbare 
grupper og forbedre levestandarden for 
alle. Medlemsstaterne udvikler selv deres 
egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk og socialt betingede 
udfordringer er blevet forstærket af covid-
19, navnlig for kvinder og piger som følge 
af eksisterende uligheder. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle og sociale velfærdssystemer, 
der bygger på stærke økonomiske og 
sociale strukturer, som sikrer en ordentlig 
levestandard, hjælper medlemsstaterne til 
at reagere mere effektivt på chok og til 
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hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

hurtigere at komme på fode igen bagefter. 
De mellemsigtede og langsigtede 
konsekvenser af covid-19-krisen vil i 
meget høj grad afhænge af, hvor hurtigt 
medlemsstaternes økonomier kommer sig 
over krisen, hvilket igen afhænger af det 
finanspolitiske råderum, medlemsstaterne 
har til at træffe foranstaltninger til at 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, og af deres økonomiers 
resiliens. Reformer og investeringer, der 
skal afhjælpe strukturelle svagheder i 
økonomierne og styrke deres økonomiske, 
sociale, økologiske og administrative 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen 
samt undgåelige afsmittende chokeffekter 
mellem medlemsstaterne eller inden for 
Unionen som helhed med konvergens- og 
samhørighedsmæssige udfordringer til 
følge.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Medlemsstaternes sociale 
velfærdssystemer sikrer, at samfund og 
borgere forsynes med de integrerede 
tjenester og økonomiske ydelser, der er 
nødvendige for at føre et anstændigt liv, 
og dækker følgende indsatsområder: 
social sikring, sundhed, uddannelse, 
boliger, beskæftigelse, retsvæsen og 
sociale tjenester for sårbare grupper. De 
spiller en central rolle for at opnå en 
socialt bæredygtig udvikling og fremme 
lighed og social retfærdighed. På grund af 
covid-19-krisen befinder 
medlemsstaternes sociale 
velfærdssystemer sig i en hidtil uset 
presset og overbelastet situation, fordi de 
ikke blev udformet til at dække de 
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stigende sociale behov i en 
sundhedsmæssig og økonomisk 
nødsituation. Det er nødvendigt at styrke 
de sociale velfærdssystemer på en sådan 
måde, at de kan levere resultater og 
hjælpe hele befolkningen, navnlig i 
krisesituationer eller ved systemiske chok.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) De økonomiske konsekvenser af 
covid-19-krisen har medført en alvorlig 
indskrænkning af det finanspolitiske 
råderum i mange medlemsstater, hvilket 
undergraver deres evne til at gennemføre 
vigtige reformer og 
investeringsprioriteringer. Selv om det 
europæiske semester repræsenterer 
Unionens ramme til identificering af 
økonomiske reformer og 
investeringsprioriteringer, er behovet for 
genopretning og opbygning af resiliens, 
som er blevet fremhævet af covid-19, mere 
vidtgående og går ud over området for 
økonomisk politik, hvorfor det er 
nødvendigt at prioritere dette på passende 
vis i forbindelse med udformningen og 
etableringen af det europæiske semester.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør 
vækstpotentiale, er blandt Unionens 
politiske prioriteter. De er derfor af 

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
og samfund en høj grad af resiliens, 
forbedrer tilpasningsevnen, frigør inklusivt 
vækstpotentiale og sikrer tilpasning til den 
teknologiske udvikling, er blandt Unionens 
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afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens. 
Dette er endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning.

politiske prioriteter. De er derfor af 
afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens. Selv 
før covid-19-krisen undergik Unionens 
økonomier og samfund en proces med 
gennemgribende ændringer som følge af 
klimaforandringer, miljømæssige, digitale 
og demografiske udfordringer og 
manglende sociale investeringer. Dette er 
endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning. Social bæredygtighed 
og inklusion skal være en hjørnesten i 
processen med opbygning af inklusive og 
resiliente samfund.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Under covid-19-krisen har 
kvinderne været med fremme i første 
række, da de udgør størstedelen af 
sundhedsarbejderne i hele Unionen, hvor 
de har forenet ubetalt omsorgsarbejde 
med deres arbejdsmæssige ansvar, hvilket 
hele tiden bliver sværere for især 
eneforsørgerfamilier, der for 85 % 
vedkommende har en kvinde som 
familieoverhoved. Investeringer i robust 
plejeinfrastruktur er af afgørende 
betydning for at sikre lighed mellem 
kvinder og mænd, styrke kvinders 
økonomiske stilling, opbygge resiliente 
samfund, bekæmpe usikre 
ansættelsesforhold i kvindedominerede 
sektorer, fremme jobskabelse samt for at 
forebygge fattigdom og social udstødelse. 
Sådanne investeringer har desuden en 
positiv indvirkning på BNP, fordi de giver 
flere kvinder mulighed for at deltage i 
lønnet arbejde.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i den 
økonomiske og sociale genopretning og 
styrke potentialet for bæredygtig vækst på 
lang sigt, øge den sociale resiliens og 
samhørighed og forhindre stigende 
ulighed og fattigdom. Investeringer i 
grønne og digitale teknologier, kapaciteter 
og processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og for 
at bidrage til at skabe og bevare 
kvalitetsarbejdspladser og opbygge 
resiliente arbejdsmarkeder. Dette vil også 
medvirke til at gøre Unionen mere resilient 
og mere uafhængig ved at diversificere de 
vigtigste forsyningskæder.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
indføre en mekanisme, der muliggør 
tildeling af direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 



PE655.950v03-00 72/411 RR\1217780DA.docx

DA

investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

gennemførelsen af reformer, som er knyttet 
til de landespecifikke henstillinger, som 
Kommissionen har fremsat inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
samt til at intensivere offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne, navnlig i betragtning af 
målene i den nye strategi for bæredygtig 
vækst, der er fremlagt i den europæiske 
grønne pagt, principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
med henblik på at opnå social og 
territorial samhørighed. Faciliteten bør 
være omfattende og desuden nyde godt af 
de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten bør sikre synergier med 
og supplere InvestEU og give 
medlemsstaterne mulighed for i deres 
genopretnings- og resiliensplan at 
allokere et beløb, der skal udbetales 
gennem InvestEU for at understøtte 
solvensen for selskaber, der er etableret i 
medlemsstaterne, samt forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter for denne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
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strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og miljømæssig 
bæredygtighed og til at sikre en retfærdig 
omstilling, som ikke lader nogen i stikken, 
samt nå det overordnede mål om, at 37 % 
af udgifterne under EU-budgettet skal 
understøtte klimamål, idet der ikke skal 
bevilges midler til foranstaltninger, som 
påvirker vejen hen imod et klimaneutralt 
EU i 2050 negativt. I betragtning af at 
2030-dagsordenen kræver en holistisk og 
tværsektoriel politisk tilgang for at sikre, 
at de økonomiske, sociale og 
miljømæssige udfordringer tackles samlet, 
er det nødvendigt at give tilsvarende 
prioritet til social bæredygtighed inden for 
rammerne af faciliteten.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Faciliteten skal, i lyset af at den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
udgør Europas sociale strategi, som har 
til formål at sikre, at omstillingerne i 
forbindelse med klimaneutralitet og de 
digitale og demografiske forandringer 
samt genopretningen efter covid-19-krisen 
er socialt retfærdige og rimelige, bidrage 
til at gennemføre søjlens 20 principper og 
til at nå delmålene og slutmålene for 
sociale fremskridt.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring, 
med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør Rådet 
tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen og ved 
gennemførelsesretsakter at suspendere 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og resiliensplaner 
og at suspendere betalinger under denne 
facilitet i tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til de relevante 
tilfælde, der vedrører den økonomiske 
styringsproces som fastlagt i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
XXX/XX [CPR] (...). Rådet bør tillige 
tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen at ophæve disse 
suspensioner ved gennemførelsesretsakter 
i relation til de samme relevante tilfælde.

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk styring, 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
suspendere eller ophæve suspensionen af 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og resiliensplaner 
og, helt eller delvist, at suspendere 
betalinger under denne facilitet i tilfælde af 
væsentlig manglende overholdelse i 
relation til de relevante tilfælde, der 
vedrører den økonomiske styringsproces 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) XXX/XX [CPR] 
(...). Afgørelsen om at suspendere 
betalingerne bør ikke finde anvendelse, 
hvis den generelle undtagelsesklausul er 
blevet aktiveret. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Anvendelsesområdet for faciliteten 
bør omfatte politikområder med relation 
til økonomisk, social og territorial 
samhørighed, den grønne og den digitale 
omstilling, sundhed, konkurrenceevne, 
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iværksætteri, resiliens, produktivitet, 
stabilitet i de finansielle systemer, kultur 
uddannelse og færdigheder, børne- og 
ungdomspolitikker, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, offentlige 
sundhedssystemer samt politikker, der er i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og bidrager til 
at gennemføre dens principper, såsom 
social beskyttelse, arbejdspladser af høj 
kvalitet og investeringer, ligestilling 
mellem kønnene, integration af personer 
med handicap, dialog med 
arbejdsmarkedets parter, som styrker 
demokratiske systemer, herunder effektive 
og uafhængige retssystemer samt 
mediepluralisme og mediefrihed.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være at fremme økonomisk, social og 
territorial samhørighed og bidrage til at 
nå målene i Unionens politikker, FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
Parisaftalen, at styrke det indre marked, 
at skabe robuste økonomiske og sociale 
strukturer og resiliente arbejdsmarkeder, 
at tackle demografiske udfordringer samt 
at styrke den administrative og 
institutionelle kapacitet. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, navnlig for 
sårbare grupper, samt støtte den grønne og 
den digitale omstilling, der skal medvirke 
til at opnå et klimaneutralt Europa senest i 
2050, og på den måde bidrage til at 
genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
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skabelsen af kvalitetsjob, bæredygtig 
vækst, kønsligestilling, innovativ og 
bæredygtig genindustrialisering, 
infrastruktur, reformer af uddannelses- 
og erhvervsuddannelsessystemerne og 
systemerne til omskoling og 
opkvalificering samt støtte reformer i de 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, med henblik på at gøre det lettere 
at indføre euroen som deres nationale 
valuta.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte med henblik på 
at nå de delmål og slutmål for reformer og 
investeringer, som er fastlagt i 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Dette specifikke mål bør forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte til 
medlemsstaterne med henblik på at sætte 
skub i projekter, der fremmer udviklingen 
i medlemsstaterne, sikrer investeringer i 
produktive og strategiske sektorer og 
spiller en strukturmæssig rolle ved at 
levere universelle og gratis offentlige 
tjenester af høj kvalitet. Dette specifikke 
mål bør forfølges med behørig respekt for 
de specifikke udviklingsstrategier i de 
berørte medlemsstater, som yder et 
meningsfuldt bidrag ved at levere 
umiddelbare svar på virkningerne af 
covid-19-krisen og offentlige 
investeringer, der spiller en 
strukturmæssig rolle med hensyn til at 
sikre den sociale og territoriale 
samhørighed i medlemsstaterne og i 
Unionen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
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Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Med henblik på at sikre bred 
tilslutning til de tilstræbte reformer bør de 
medlemsstater, der ønsker at benytte sig af 
faciliteten, som led i processen for 
udarbejdelse af genopretnings- og 
resiliensplanerne og i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i 
partnerskabskodeksen under 
samhørighedspolitikken konsultere 
regionale og lokale myndigheder, 
kommuner og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, samt de 
nationale parlamenter. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
strategiske uafhængighed, FN's 
verdensmål for bæredygig udvikling, 
Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen og princippet om "ikke at 
gøre skade", med de landespecifikke 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, navnlig dem, som 
har relation til sociale og 
beskæftigelsesmæssige politikker, og som 
tager hensyn til de specifikke indikatorer, 
der er fastsat for hver enkelt medlemsstat, 
med de nationale reformprogrammer, de 
nationale energi- og klimaplaner, planerne 
for retfærdig omstilling samt med de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør også indeholde 
specifikke sociale indikatorer, der skal 
nås, og en kønsspecifik 
konsekvensanalyse, der er i 
overensstemmelse med målene i den 
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europæiske strategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder 2020-2025. For at 
fremme tiltag, der falder ind under 
prioriteterne for den europæiske grønne 
pagt og den digitale dagsorden, 
børnegarantien, ungdomsgarantien og 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, bør planen også 
omfatte foranstaltninger, som er relevante 
for og bidrager direkte til de seks 
politikområder, der er udpeget i denne 
forordning. Foranstaltningerne bør gøre 
det muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter. 
Medlemsstaterne bør sikre, at 
arbejdsmarkedets parter høres ved 
udformningen af de nationale 
genopretnings- og resiliensplaner, og at 
de får mulighed for at give udtryk for 
deres synspunkter på et tidligt tidspunkt.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på at skabe et oplyst 
grundlag for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
Rådet som led i det europæiske semester 
kunne drøfte, hvordan det står til med 
genopretningen, resiliensen og 
tilpasningsevnen i Unionen. For at sikre 
hensigtsmæssig evidens bør disse 
drøftelser ske på grundlag af 
Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af 
oplysningerne om gennemførelsen af 

(18) Med henblik på at skabe et oplyst 
grundlag for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
Europa-Parlamentet og Rådet som led i 
det europæiske semester kunne drøfte, 
hvordan det står til med genopretningen, 
resiliensen og tilpasningsevnen i Unionen. 
For at sikre hensigtsmæssig evidens bør 
disse drøftelser ske på grundlag af 
Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af 
oplysningerne om gennemførelsen af 
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planerne i de foregående år. planerne i de foregående år.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger med henblik på dens 
gennemførelsen, oplysninger om 
omfanget af høringen af de regionale og 
lokale myndigheder og af andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
som er blevet gennemført forud for 
fremlæggelsen af planen, herunder delmål 
og slutmål, oplysninger om genopretnings- 
og resiliensplanens forventede virkninger 
for målene i den europæiske grønne pagt, 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og FN's verdensmål 
for bæredygtig udvikling, navnlig 
potentialet for bæredygtig vækst, skabelse 
af kvalitetsarbejdspladser og økonomisk 
og social resiliens, samt om de sociale 
indikatorer, der skal forbedres i 
overensstemmelse med principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for og 
bidrager direkte til den grønne og den 
digitale omstilling, og, hvor det er 
relevant, et skøn over den grønne og den 
digitale omstillings indvirkninger i form 
af tabte arbejdspladser og mangel på 
social beskyttelse samt passende 
foranstaltninger til afhjælpning af disse 
problemer. Den bør tillige indeholde en 
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redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, og bør også vise, 
hvordan planen forventes at bidrage til 
kønsligestilling og kønsbalanceret vækst 
og jobskabelse. Der bør tilstræbes og opnås 
et tæt samarbejde mellem Kommissionen 
og medlemsstaterne gennem hele 
processen.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat og med deltagelse af 
arbejdsmarkedsparter og 
civilsamfundsorganisationer. 
Kommissionen vil respektere det nationale 
ejerskab til processen fuldt ud og vil derfor 
tage hensyn til den begrundelse og de 
elementer, som den berørte medlemsstat 
fremsætter, og vil vurdere, om den af 
medlemsstaten foreslåede genopretnings- 
og resiliensplan forventes effektivt at 
håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
om planen indeholder foranstaltninger, der 
effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, skabelsen 
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sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

af kvalitetsarbejdspladser og økonomisk 
og social resiliens, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, 
navnlig for sårbare grupper og unge, og 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
strategiske autonomi og Unionens og 
medlemsstaternes forpligtelser, navnlig 
Parisaftalen, FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, samt 
medvirke til at fremme den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og til at 
reducere de infrastrukturelle mangler. om 
den begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien, 
beskæftigelsen og social fremgang, om 
den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
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medlemsstaterne, peerrådgivning. medlemsstaterne, peerrådgivning. Når 
denne ekspertise vedrører 
arbejdsmarkedsrelaterede politikker, 
informeres arbejdsmarkedets parter og 
inddrages efterhånden. Der bør ikke 
anmodes om teknisk bistand på områder, 
der helt eller delvist hører under 
arbejdsmarkedets parters ansvarsområde, 
medmindre arbejdsmarkedets parter 
erklærer sig enige heri. Sådanne 
aktiviteter må ikke undergrave 
arbejdsmarkedets parters rolle eller true 
overenskomstforhandlingernes 
uafhængighed.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 6,8 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 



RR\1217780DA.docx 83/411 PE655.950v03-00

DA

det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater. Kommissionen bør vurdere 
anmodningen om lånebistand inden for to 
måneder fra datoen for anmodningen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder, 
herunder hvis ændringer af de sociale og 
økonomiske indikatorer i væsentligt 
omfang berører den oprindelige plan, som 
den pågældende medlemsstat har indgivet, 
ikke længere, helt eller delvist, kan indfri 
målene i genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder relevante 
delmål og slutmål, kan den berørte 
medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at 
ændre eller erstatte afgørelsen. 
Medlemsstaten bør med henblik herpå 
kunne foreslå ændringer af 
genopretnings- og resiliensplanen og gøre 
brug af instrumentet for teknisk bistand.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) Hvis Kommissionen træffer 
afgørelse om at suspendere tildelt 
finansiering til en medlemsstat som følge 
af mangler med hensyn til 
retsstatsprincippet, bør foranstaltninger 
på regionalt og lokalt plan, der er 
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støtteberettigede, fortsat være omfattet af 
faciliteten.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32c) Medlemsstater med 
uforholdsmæssigt store ubalancer, 
medlemsstater uden for euroområdet og 
medlemsstater, hvis strukturelle udvikling 
halter væsentligt bagefter, bør i deres 
genopretnings- og resiliensplaner kunne 
foreslå reformer, der har til formål at 
tackle de problemer, der har ført til 
sådanne uforholdsmæssigt store 
ubalancer.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
kommunikationsaktiviteter, navnlig 
vedrørende forpligtelsen til at synliggøre 
den støtte, der ydes inden for rammerne af 
faciliteten, formidles hensigtsmæssigt på 
det relevante regionale og lokale niveau 
via flere forskellige kanaler på en 
ikkediskriminerende måde.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 

(39) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
bør delegeres til Kommissionen i 
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medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for anvendelsen af 
denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende 
betalingen af den finansielle støtte ved 
opnåelse af de relevante delmål og 
slutmål bør udøves af Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 efter den deri omhandlede 
13 undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk karakter, 
der mere detaljeret fastsætter aspekter af 
gennemførelsen med hensyn til tidsplanen, 
indikatorer for delmål og slutmål samt 
adgang til underliggende data. For at sikre 
den fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 

overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår fastlæggelsen 
af de genopretnings- og resiliensplaner, der 
skal gennemføres af medlemsstaterne, og 
det tilsvarende finansielle bidrag, de skal 
tildeles. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Efter vedtagelse af 
en delegeret retsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
finder anvendelse på denne forordning. 
Disse regler er fastlagt i finansforordningen 
og regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, udbud, priser og 
indirekte gennemførelse og sikrer kontrol 
med de finansielle aktørers ansvar. Regler 
vedtaget med hjemmel i artikel 322 i 
traktaten vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, 
eftersom overholdelsen retsstatsprincippet, 
et uafhængigt retsvæsen, mediepluralisme 
og mediefrihed er afgørende 
forudsætninger for forsvarlig økonomisk 
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forvaltning og effektiv EU-finansiering. forvaltning og effektiv EU-finansiering.

________________________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og 
den digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle 
systemers stabilitet.

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal ved at skabe en bedre 
fremtid for den næste generation, 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, fremme 
vækstfremmende reformer og styrke det 
indre marked, henvise til følgende seks 
politikområder:

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) grøn omstilling under hensyntagen 
til målsætningerne i den europæiske 
grønne pagt

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
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Artikel 3 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) digital omstilling under 
hensyntagen til målsætningerne i den 
digitale dagsorden

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) økonomisk samhørighed, 
produktivitet og konkurrenceevne under 
hensyntagen til målsætningerne i 
Unionens strategier på industri- og SMV-
området

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) social samhørighed under 
hensyntagen til den europæiske søjle for 
sociale rettigheder

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) interinstitutionel resiliens og 
kapacitetsopbygning

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
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Artikel 3 – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) politikker for EU-
genopretningsinstrumentet under 
hensyntagen til målsætningerne i 
ungdomsgarantien og børnegarantien.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
1. Anvendelsen af denne forordning 
sker under fuldstændig overholdelse af 
artikel 152 i traktaten, og de i medfør af 
denne forordning udarbejdede nationale 
genopretnings- og resiliensplaner 
respekterer national praksis og nationale 
institutioner, der beskæftiger sig med 
løndannelse. Denne forordning 
overholder artikel 28 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og berører følgelig ikke retten 
til at forhandle, indgå eller håndhæve 
kollektive aftaler eller til at træffe 
kollektive foranstaltninger i 
overensstemmelse med national ret og 
praksis.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
bidrage til at imødegå udfordringerne 
inden for de seks politikområder, der er 
omhandlet i artikel 3, og derigennem 
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tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på 
den måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, støtte den 
grønne og den digitale omstilling, 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale, fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, fremme 
bæredygtig vækst og skabe europæisk 
merværdi.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten bidrager til at nå 
målene for Unionens politikker, Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
til at styrke det indre marked, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
samt FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling ved at gennemføre 
foranstaltninger, der:

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrager til omstillingen til en 
klimaneutral Union senest i 2050, til en 
retfærdig omstilling med støtte til de 
hårdest ramte regioner, til mobilitet og 
infrastruktur, til bekæmpelse af 
energifattigdom, til fremme af energi- og 
ressourceeffektivitet, til vedvarende 
energikilder, til opnåelse af 
energidiversificering og energisikkerhed 
samt til foranstaltninger inden for 
landbruget, fiskeriet og i forbindelse med 
den bæredygtige udvikling af 
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landdistrikter og grænseregioner

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrager til digitalisering og 
udvidelse af den rolle, som offentlige 
arbejdsformidlinger spiller, og som 
fremmer digital infrastruktur, forbedrer 
adgangen til digitalt arbejde og fremmer 
udviklingen af digitale færdigheder

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrager til at opbygge resiliente 
arbejdsmarkeder med ordentlige 
arbejdsvilkår, til at styrke det indre 
marked, til at fremme investeringer og 
støtte processen med opadgående 
økonomisk og social konvergens, til at 
fremme mulighederne for iværksættere og 
deres færdigheder, til at skabe et gunstigt 
miljø for investeringer og SMV'er, 
herunder innovativ og bæredygtig 
genindustrialisering og investeringer i 
industrisektoren, til at konsolidere 
Unionens produktive og strategiske 
kapacitet og udvikle industrielle 
økosystemer, samt til at støtte 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, i deres bestræbelser på at indføre 
den fælles valuta

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bidrager til social inklusion, 
styrkelse af social sikring, sociale 
velfærdssystemer og beskyttelsessystemer, 
social dialog, udvikling af social 
infrastruktur, kvalitetsjob, inklusion af 
personer med handicap, kønsligestilling, 
bekæmpelse af fattigdom og ulighed, 
lønforskellen mellem kønnene, passende 
ordninger for familieorlov og fleksible 
arbejdsordninger samt øget deltagelse af 
kvinder på arbejdsmarkedet, herunder ved 
at sikre lige muligheder og 
karriereudvikling

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bidrager til at styrke 
medlemsstaternes og deres respektive 
regionale og lokale myndigheders 
administrative og institutionelle kapacitet 
i forbindelse med de udfordringer, som 
institutioner, statsforvaltninger, offentlige 
administrationer og økonomiske og 
sociale sektorer står over for, med henblik 
på at forbedre folkesundheden og de 
offentlige sundhedssystemer, herunder 
forbedring af kriseberedskabskapaciteten, 
udvikling af kvalitetsprægede sundheds- 
og hjemmehjælpsydelser til en 
overkommelig pris, sikrere og mere 
tilgængelige plejehjem og plejecentre af 
højere kvalitet, medicinsk udstyr og 
tilgængelige sundhedstjenester for alle 
borgere, foranstaltninger til forbedring af 
de offentlige institutioners kapacitet til at 
sikre mobile og grænseoverskridende 
arbejdstageres rettigheder, herunder 
sørge for, at de har sikre og lige 
arbejdsvilkår, lønninger i 
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overensstemmelse med lovgivningen og 
alle nødvendige oplysninger, og som 
bidrager til at styrke stabiliteten i de 
finansielle systemer, styrke effektive og 
uafhængige retssystemer samt til at 
fremme mediepluralisme og mediefrihed

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) der bidrager til at tackle 
demografiske udfordringer, kultur, 
uddannelse, livslang læring og 
erhvervsrettet grund-, efter- og 
videreuddannelse, herunder udvikling af 
nationale og regionale opkvalificerings- 
og omskolingsstrategier og -tiltag, 
forbedret prognosticering af 
arbejdsmarkedets udvikling, børne- og 
ungdomspolitikker, lige muligheder og 
adgang for alle, pensionsreformer med 
fokus på bæredygtigheden og 
tilstrækkeligheden af pensionsordninger 
for arbejdstagere og selvstændige samt 
lige muligheder for kvinder og mænd med 
hensyn til at optjene pensionsrettigheder

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner. 
Dette specifikke mål skal forfølges i tæt 

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner, 
idet der tages højde for, at økonomiske 
forskelle, social ulighed og dårlig social 
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samarbejde med de berørte medlemsstater. sikring har afsmittende virkninger, der 
undergraver EU's samlede stabilitet. Dette 
specifikke mål skal forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater uden for 
euroområdet med et væsentligt strukturelt 
udviklingsefterslæb kan foreslå 
genopretnings- og resiliensplaner, der 
adresserer deres problemer.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Reformer og investeringer, som 
medlemsstaterne har iværksat efter den 
1. februar 2020, er støtteberettigede under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, for så vidt de angår denne 
forordnings formål, og forudsat at der 
ikke er tale om tiltag, som er berettiget til 
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såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen 
af hvert instrument. Udgifterne kan også 
omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af reformer og 
investeringer.

teknisk bistand i henhold til artikel 7 i 
forordning ... [om instrumentet for 
teknisk støtte, 2020/0103 (COD)]. Hvis en 
medlemsstat med dispensation som 
omhandlet i artikel 139, stk. 1, i TEUF 
ikke gør brug af den tildelte støtte, kan 
Kommissionen stille denne støtte til 
rådighed for forslag udarbejdet efter 
høring af regionale og lokale 
myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, med henblik 
på at fremme en åben debat til støtte for 
tiltag til fremme af forskning, offentlig 
debat og udbredelse af information om de 
reformer, der er nødvendige for at 
håndtere de negative konsekvenser af 
covid-19-pandemien.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Rådet på forslag fra 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Kommissionen en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 27a med henblik på suspension af 
fristen for vedtagelse af de afgørelser, der 
er omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2, eller 
hel eller delvis suspension af betalinger 
under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Afgørelsen om suspension af 
betalinger som omhandlet i første afsnit 
finder anvendelse på 
betalingsanmodninger, der er indgivet 
efter datoen for afgørelsen om 
suspension.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
 Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist gælder fra dagen efter 
vedtagelsen af den afgørelse, der er 
omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Afgørelsen om at suspendere 
betalingerne, jf. stk. 1, finder ikke 
anvendelse, hvis den generelle 
undtagelsesklausul er aktiveret.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et af de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 11, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
[...], gør sig gældende, vedtager Rådet på 

2. Hvis et af de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 15, stk. 11, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
[...], gør sig gældende, vedtager 
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forslag af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
ophævelse af suspensionen af den frist eller 
de betalinger, der er omhandlet i 
foregående stykke.

Kommissionen en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 27a med 
henblik på ophævelse af suspensionen af 
den frist eller de betalinger, der er 
omhandlet i foregående stykke. De 
relevante procedurer eller betalinger 
genoptages dagen efter ophævelsen af 
suspensionen.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis Kommissionen træffer 
afgørelse om at suspendere tildelt 
finansiering til en medlemsstat på grund 
af mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet, tildeles der fortsat 
midler fra faciliteten til støtteberettigede 
foranstaltninger på regionalt og lokalt 
plan.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Lånestøtten til den berørte 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end 
forskellen mellem de samlede 
omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanen (revideret, hvis det er 
relevant) og det maksimale finansielle 
bidrag omhandlet i artikel 10. 
Maksimumslånebeløbet for hver 
medlemsstat må ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst.

4. Lånestøtten til den berørte 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end 
forskellen mellem de samlede 
omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanen (revideret, hvis det er 
relevant) og det maksimale finansielle 
bidrag omhandlet i artikel 10. 
Maksimumslånebeløbet for hver 
medlemsstat må ikke overstige 6,8 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst.
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
håndtere manglerne for så vidt angår de i 
artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 
Union forankrede værdier

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen tager hensyn 
til de holdninger, der er modtaget fra 
nonprofitcivilsamfundsorganisationer og 
lokale eller regionale myndigheder i 
medlemsstaten

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke. Ved forberedelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne kan 
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medlemsstaterne gøre brug af 
instrumentet for teknisk støtte i 
overensstemmelse med forordning 
XX/YYYY [om oprettelse af et instrument 
for teknisk støtte].

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I tråd med den europæiske grønne 
pagt som Europas strategi for bæredygtig 
vækst og med omsættelsen i praksis af 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling skal mindst 37 % af 
beløbet for hver genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til at integrere 
klima- og biodiversitetsforanstaltninger 
og mål for miljømæssig bæredygtighed. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt den relevante metode til 
at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 
dette krav.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I tråd med den europæiske søjle 
for sociale rettigheder som Europas 
strategi for sociale fremskridt skal en 
betydelig del af beløbet for hver 
genopretnings- og resiliensplan bidrage til 
at gennemføre målene i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder. 
Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt den relevante metode til 
at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde 
dette krav.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. I tråd med 
genopretningsinstrumentet Next 
Generation EU's fremtidsorienterede 
karakter og i anerkendelse af betydningen 
af dagsordenen for digitale færdigheder, 
børnegarantien og ungdomsgarantien, 
skal hver enkelt genopretnings- og 
resiliensplan bidrage til, at der tages hånd 
om risikoen for langvarig skade på unges 
fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet og 
deres generelle trivsel gennem omfattende 
beskæftigelses-, uddannelses- og 
kvalifikationsløsninger og tiltag rettet 
mod unge.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for de i artikel 3 fastsatte 
politikområder samt territorial, social og 
økonomisk samhørighed, samtidig med at 
der tages hensyn til de investeringsbehov 
og -udfordringer, der er knyttet til 
regionale og lokale skævheder. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
bidrage til Unionens strategiske 
autonomi, til omstillingen til 
klimaneutralitet senest i 2050 og til social 
bæredygtighed ved at gennemføre den 
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retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

europæiske søjle for sociale rettigheder og 
FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

______________________________ ________________________
21Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 14– stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne udarbejdes efter høring 
af regionale og lokale myndigheder og 
andre interessenter, herunder 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, i 
overensstemmelse med artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
XX/xx1a.
____________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XX/xx af XX om fælles 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 
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om finansielle regler for nævnte fonde og 
for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden 
for Intern Sikkerhed og instrumentet for 
grænseforvaltning og visa (EUT L ...).

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Under hensyntagen til den 
teknologiske udvikling kan faciliteten 
bidrage til vedtagelsen af integrerede 
planer for investering i digital 
infrastruktur og digitale færdigheder samt 
fastlæggelsen af en effektiv 
finansieringsramme med det formål at 
sikre den størst mulige konkurrenceevne 
for de europæiske regioner.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
reformprogram skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne kan 
indgive udkast til planer fra den 15. 
oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år.

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
reformprogram skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne kan 
indgive udkast til planer fra den 
15. oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år. Disse 
udkast til planer forelægges 
arbejdsmarkedets parter til høring senest i 
februar inden fristen for den officielle 
indgivelse af planen for Kommissionen i 
april måned, således at arbejdsmarkedets 
parter har mindst 30 dage til at fremsende 
deres skriftlige svar.
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester

a) en redegørelse for, hvordan de 
udfordringer og prioriteter, der er 
identificeret inden for rammerne af det 
europæiske semester, formentlig vil blive 
håndteret, navnlig hvad angår 
udfordringer og prioriteter i relation til 
sociale politikker og 
beskæftigelsespolitikker

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) en redegørelse for, hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, skaber arbejdspladser af 
høj kvalitet og økonomisk og social 
resiliens, reducerer de infrastrukturelle 
mangler, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser for så vidt angår de 
mest sårbare grupper og unge samt den 
økonomiske indvirkning på SMV'er, og 
hvordan den medvirker til at forbedre den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens og Unionens 
strategiske uafhængighed

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) omfanget af den høring af 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
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parter og civilsamfundsorganisationer, 
der er foretaget forud for fremlæggelsen 
af genopretnings- og resiliensplanen. Det 
skriftlige bidrag fra arbejdsmarkedets 
parter forelægges sammen med planen

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til de seks søjler, der er fastsat i 
artikel 3

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de sociale indikatorer, der skal nås 
gennem den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan, og det bidrag, der er ydet til 
gennemførelse af principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
til opnåelse af FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) hvor det er relevant, et skøn over 
virkningerne af den grønne og digitale 
omstilling i form af tab af arbejdspladser 
eller jobskabelse samt over passende 
foranstaltninger til at løse disse 
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problemer, navnlig i regioner, der vil 
gennemgå en betydelig energiomstilling

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne overholder 
principperne om interoperabilitet, 
energieffektivitet, databeskyttelse, fremme 
af digital ligestilling, digital 
tilgængelighed, åbne software- og 
hardwareløsninger samt 
personoplysninger

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en redegørelse for planens 
sammenhæng med de relevante 
dokumenter, der er vedtaget i forbindelse 
med det seneste europæiske semester

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at mindst 37 % af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at integrere 
klima- og biodiversitetsrelaterede 
foranstaltninger og mål for miljømæssig 
bæredygtighed på grundlag af den 
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metode, som Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – point c f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cf) en detaljeret redegørelse for, 
hvordan foranstaltningerne forventes at 
sikre, at en betydelig del af det beløb, der 
anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at 
gennemføre målene i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder på grundlag 
af den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra c g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cg) en kønsbaseret konsekvensanalyse 
af planen i overensstemmelse med de mål, 
der skitseres i strategien for ligestilling 
mellem mænd og kvinder, for effektivt at 
afhjælpe krisens negative virkninger på 
ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
ved at sikre skabelse af kvalitetsjob for 
kvinder, nedbringelse af lønforskelle 
mellem kønnene og adgang til lån for 
kvindelige iværksættere samt ved hjælp af 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
sexchikane

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk.3 – litra c h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ch) et tilsagn om, at der ikke foreligger 
interessekonflikter i relation til 
gennemførelsen af EU-budgettet for så 
vidt angår alle offentlige 
investeringsforanstaltninger, der er 
indeholdt i planen

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra c i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ci) en påvisning af, at de planlagte 
reformer og investeringer, der indgår i 
planen, er i overensstemmelse med 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer

j) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer, 
herunder hvordan planen forbedrer den 
landebaseret performance under den 
sociale resultattavle

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk.3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) et tilsagn om, at der kun ydes 
økonomisk bistand til virksomheder, der 
overholder de gældende kollektive aftaler, 
og som ikke er baseret i en jurisdiktion 
som omhandlet i bilag I til Rådets 
konklusioner om den reviderede EU-liste 
over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning.

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning. Teknisk bistand skal 
fuldt ud respektere de nationale 
bestemmelser og national praksis for 
kollektive overenskomstforhandlinger. 
Tekniske støtteaktiviteter må ikke 
undergrave arbejdsmarkedets parters rolle 
eller true overenskomstforhandlingernes 
uafhængighed. Der kan ikke anmodes om 
teknisk bistand på områder, der helt eller 
delvist hører under arbejdsmarkedets 
parters ansvarsområde, medmindre 
arbejdsmarkedets parter erklærer sig 
indforstået med dette.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer relevansen 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til de 
økonomiske, sociale og sundhedsmæssige 
behov. Med henblik herpå tager 
Kommissionen følgende kriterier i 
betragtning:

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat, navnlig hvad angår 
udfordringer i relation til sociale 
politikker og beskæftigelsespolitikker, 
eller i andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

udgår
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til at opfylde 
Unionens og dens medlemsstaters 
forpligtelser, navnlig Unionens klimamål 
om at opnå en klimaneutral Union senest 
i 2050, herunder dens forpligtelser i 
henhold til Parisaftalen og den 
europæiske grønne pagt, samt til at 
gennemføre principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
den europæiske ligestillingsstrategi og 
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat

c) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at få varige 
virkninger i den berørte medlemsstat, og 
hvorvidt 37 % af genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til håndtering af 
klimaændringer

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til anvendelsesområdet og 
målene i artikel 3 og 4
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konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og den sociale 
samhørighed

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder 
sammenhængende foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
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knyttede indikatorer. knyttede indikatorer, som skal omfatte 
fremskridt på de områder, der er omfattet 
af den sociale resultattavle

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til udvikling af 
centrale infrastrukturer, navnlig i 
medlemsstater, hvor BNP pr. indbygger 
ligger under EU-gennemsnittet, og hvor 
den offentlige gæld er bæredygtig;

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om en betydelig del af det beløb, 
der anmodes om til genopretnings- og 
resiliensplanen, bidrager til at 
gennemføre målene for den europæiske 
søjle for sociale rettigheder på grundlag 
af den metode, som Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 
14, stk. 1

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 

1. Senest to måneder efter 
medlemsstatens officielle indgivelse af 
genopretnings- og resiliensplanen vedtager 
Kommissionen ved hjælp af en delegeret 
retsakt i henhold til artikel 27a en 
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Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

afgørelse med en vurdering af 
genopretnings- og resiliensplanen. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i afgørelsen, jf. artikel 
12, stk. 4 og 5, samt de yderligere reformer 
og investeringsprojekter, som 
medlemsstaten skal gennemføre ved hjælp 
af lånestøtten, herunder også de yderligere 
delmål og slutmål.

2. Hvis den berørte medlemsstat 
anmoder om lånestøtte, fastsættes også 
lånestøttebeløbet i Kommissionens 
afgørelse, jf. artikel 12, stk. 4 og 5, samt de 
yderligere reformer og 
investeringsprojekter, som medlemsstaten 
skal gennemføre ved hjælp af lånestøtten, 
herunder også de yderligere delmål og 
slutmål.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

udgår

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder ikke 
længere, helt eller delvist, kan indfri sin 
genopretnings- og resiliensplan, herunder 
relevante delmål og slutmål, kan den 
berørte medlemsstat rette en begrundet 
anmodning til Kommissionen om at ændre 
eller erstatte de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan.

1. Hvis den berørte medlemsstat på 
grund af objektive omstændigheder, 
herunder hvis ændringer af de sociale og 
økonomiske indikatorer i væsentligt 
omfang berører dens oprindelige forslag, 
ikke længere, helt eller delvist, kan indfri 
målene i sin genopretnings- og 
resiliensplan, herunder relevante delmål og 
slutmål, kan den berørte medlemsstat rette 
en begrundet anmodning til Kommissionen 
om at ændre eller erstatte de afgørelser, der 
er omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2. Med 
henblik herpå kan medlemsstaten foreslå 
en ændret eller ny genopretnings- og 
resiliensplan efter at have hørt 
arbejdsmarkedets parter på nationalt plan 
og andre relevante interessenter. 
Medlemsstaten kan gøre brug af 
instrumentet for teknisk støtte til dette 
formål og kan til enhver tid indgive en 
anmodning om teknisk støtte.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, jf. 
artikel 17, stk. 1, forelægger den 
Kommissionen en behørigt begrundet 
anmodning om betaling af det finansielle 
bidrag og, hvis det er relevant, af 
lånetranchen. Medlemsstaten kan indgive 
sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
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17, stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

den delegerede retsakt, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, er gennemført på 
tilfredsstillende vis. I forbindelse med 
vurderingen skal der også tages hensyn til 
den i artikel 17, stk. 6, omhandlede 
operationelle ordning. Kommissionen kan 
bistås af eksperter.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, 
efter at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
kan Kommissionen stille beløbet af det 
finansielle bidrag til rådighed for 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
der bidrager til at løse de udfordringer, 
der er identificeret i genopretnings- og 
resiliensplanen, efter at have givet den 
berørte medlemsstat mulighed for at 
fremsætte sine bemærkninger inden for to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens konklusioner.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I tilfælde af suspension af midler 
på grund af mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet, sikrer Kommissionen, 
at støtteberettigede regionale og lokale 
myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, fortsat 
tildeles midler fra faciliteten.
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Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstaten 
ikke inden for 18 måneder efter 
vedtagelsen af den i artikel 17, stk. 1, 
omhandlede afgørelse har gjort nogen 
konkrete fremskridt med opfyldelsen af 
relevante delmål og slutmål, annulleres 
beløbet af det finansielle bidrag i henhold 
til finansforordningens artikel 14, stk. 1.

7. Hvis den berørte medlemsstaten 
ikke inden for 18 måneder efter 
vedtagelsen af den i artikel 17, stk. 1, 
omhandlede afgørelse har gjort nogen 
konkrete fremskridt med opfyldelsen af 
relevante delmål og slutmål, stilles beløbet 
af det finansielle bidrag til rådighed for 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
der bidrager til at afhjælpe de 
udfordringer, der er identificeret i 
genopretnings- og resiliensplanen.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen træffer afgørelse om 
annullation af det finansielle bidrag efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens vurdering af, at der ikke er 
gjort konkrete fremskridt.

Den berørte medlemsstat skal have 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af 
Kommissionens vurdering af, at der ikke er 
gjort konkrete fremskridt.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det Den berørte medlemsstat skal som led i det 
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europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

europæiske semester halvårligt aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
halvårlige rapporter afspejles på passende 
vis i de nationale reformprogrammer, der 
skal anvendes som et redskab til 
rapportering om de fremskridt, der gøres 
med gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder om de 
foranstaltninger, som er iværksat med 
henblik på at sikre samordning mellem 
faciliteten, de europæiske struktur- og 
investeringsfonde og andre EU-
finansierede programmer. Rapporten 
fremsendes på samme tid og uden unødig 
forsinkelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 21 –stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender i 
overensstemmelse med artikel 17 de 
genopretnings- og resiliensplaner samt 
dens vurdering af disse, der er godkendt 
ved Kommissionens delegerede retsakt, på 
samme tid til Europa-Parlamentet og Rådet 
uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionens 
kommunikationsaktiviteter som 
omhandlet i stk. 2, navnlig vedrørende 
forpligtelsen til at gøre brug af den støtte, 
der ydes inden for rammerne af 
faciliteten, formidles på korrekt vis på de 
relevante regionale og lokale niveauer.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Resultattavle for genopretning og 

resiliens
1. Kommissionen opretter en 
resultattavle for genopretning og resiliens 
("resultattavlen"), der viser status for 
gennemførelsen af de reformer og 
investeringer, der er aftalt inden for 
rammerne af den enkelte medlemsstats 
genopretnings- og resiliensplan.
2. Resultattavlen omfatter 
nøgleindikatorer såsom sociale, 
økonomiske og miljømæssige indikatorer, 
der evaluerer de fremskridt, der er 
registreret i forbindelse med 
genopretnings- og resiliensplanerne på 
hvert af de seks områder, der udgør denne 
forordnings anvendelsesområde.
3. Resultattavlen viser, i hvor høj 
grad de relevante delmål i genopretnings- 
og resiliensplanerne er opfyldt, og hvilke 
mangler der er konstateret ved 
gennemførelsen af planerne, samt 
Kommissionens henstillinger med henblik 
på at rette op på de respektive mangler.
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4. Resultattavlen indeholder 
endvidere en oversigt over de vigtigste 
henstillinger, der er rettet til 
medlemsstaterne med hensyn til deres 
genopretnings- og resiliensplaner. For så 
vidt angår planerne for sociale fremskridt 
baseres resultattavlen på og supplerer den 
sociale resultattavle i processen med det 
europæiske semester.
5. Resultattavlen danner grundlag 
for en permanent udveksling af bedste 
praksis mellem medlemsstaterne, som skal 
realiseres i form af en regelmæssig 
struktureret dialog.
6. Resultattavlen ajourføres løbende 
og gøres offentligt tilgængelig på 
Kommissionens websted. Den skal angive 
status for betalingsanmodninger, 
betalinger, suspensioner og bortfald af 
finansielle bidrag.
7. Kommissionen forelægger 
resultattavlen ved en høring tilrettelagt af 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapport Kvartalsrapport

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. En gang i kvartalet forelægger 
Kommissionen på samme tid Europa-
Parlamentet og Rådet en kvartalsrapport 
om gennemførelsen af den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning.
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Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Kvartalsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Kvartalsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) anvendelsen af instrumentet for 
teknisk støtte i forbindelse med 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
revisionen og forbedringen af 
genopretnings- og resiliensplanerne 

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) oplysninger om omfanget af 
høringen af regionale og lokale 
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myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, forud for 
indgivelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) i hvilket omfang bestemmelserne i 
artikel 16, stk. 3, litra ba) er blevet opfyldt

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027.

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen på 
samme tid Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
kønsspecifik konsekvensvurdering senest 
tre år efter udgangen af 2027.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt.

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt, 
herunder på ligestillingen mellem kvinder 
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og mænd.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og forholdsmæssige 
målrettede oplysninger til offentligheden, 
herunder via medierne, på en 
ikkediskriminerende måde.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
Kommissionens informations- og 
kommunikationstiltag som omhandlet i 
stk. 2, navnlig vedrørende forpligtelsen til 
at gøre brug af den støtte, der ydes inden 
for rammerne af faciliteten, formidles 
hensigtsmæssigt på de relevante regionale 
og lokale niveauer.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Udvalgsprocedure
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1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Udøvelse af delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 9, stk. 1 og 2, og 
artikel 17, stk. 1, tillægges Kommissionen 
for en periode på syv år fra den ... [datoen 
for ikrafttrædelsen af denne forordning]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
syvårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
3. Den i artikel 9, stk. 1 og 2, og 
artikel 17, stk. 1, omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
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Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, og 
artikel 17, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til vigtig 
infrastrukturudvikling, især i de 
medlemsstater, hvor BNP pr. indbygger 
ligger under EU-gennemsnittet, og hvor 
den offentlige gæld er bæredygtig

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2.4 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til at gennemføre 
principperne i den europæiske søjle for 
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sociale rettigheder og til at opfylde FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2.4 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til en bedre 
fremtid for den kommende generation

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2.4 – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- om genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til vedtagelsen af 
integrerede investeringsplaner for digitale 
infrastrukturer og færdigheder og til 
oprettelsen af en effektiv 
finansieringsramme for dem, som bør 
sikre den størst mulige konkurrenceevne 
for EU's regioner.
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14.10.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Pascal Canfin

(*) Associeret udvalg  forretningsordenens artikel 57

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget og 
Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Under hensyntagen til den 
økonomiske og sociale udvikling i 
Unionen som helhed og den 
afbalancerede udvikling af dens regioner 
bør Unionen forfølge følgende mål i 
artikel 191 i traktaten: bevarelse, 
beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten, beskyttelse af menneskers 
sundhed og forsigtig og rationel 
udnyttelse af naturressourcerne.

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Beklager dybt Det Europæiske 
Råds konklusion fra 21. juli 2020, ifølge 
hvilken finansieringen af genopretning og 
resiliens via EU-programmer og 
finansieringsinstrumenter fra 
genopretnings- og resilienspakken 
reduceres betydeligt.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. For at kunne vejlede 
medlemsstaterne om, hvor der er størst 
behov for strukturreformer og 
investeringer til støtte for omstillingen til 
en europæisk klimaneutral økonomi, skal 
det europæiske semester gradvist 
ajourføres ved brug af harmoniserede 
indikatorer for at medtage alle FN's mål 
for bæredygtig udvikling og målene i 
den europæiske grønne pagt i sin 
evaluering. Medlemsstaterne udvikler selv 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Atmosfæren bliver stadig varmere, 
og klimaet ændrer sig år for år. Ud af 
planetens 8 mio. arter er 1 mio. i fare for 
udryddelse. Skovene og havene forurenes 
og ødelægges. Svaret på disse 
udfordringer er den europæiske grønne 
pagt1a. Den har til formål at beskytte, 
bevare og øge Unionens naturkapital og 
beskytte borgernes sundhed og trivsel mod 
miljørelaterede trusler og påvirkninger. 
En effektiv gennemførelse heraf vil kræve 
offentlige udgifter og private 
investeringer, der kanaliseres i stadig 
højere grad i retning af intelligente 
løsninger for både klima og miljø og 
Unionens økonomi.
_________________
1a COM(2019)0640.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde, miljømæssigt 
bæredygtige og resiliente økonomier og 
finansielle systemer, der bygger på stærke 
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hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

økonomiske og sociale strukturer hjælper 
medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
styrkelsen af den miljømæssige resiliens 
og den bæredygtige omstilling af deres 
økonomier. Reformer og investeringer, der 
skal bygge på miljømæssigt bæredygtig 
genopretning, afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning.

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af miljømæssig, social og 
økonomisk resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen, evnen til at modvirke 
klimaændringer og den cirkulære og 
grønne omstilling, frigør vækstpotentiale 
og indfrier den europæiske grønne pagt, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens og miljømæssigt bæredygtig 
genopretning. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig og bæredygtig 
genopretning. Glæder sig over de fem 
principper på højt niveau for 
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genopretning og resiliens, der er indført 
af EU's tekniske ekspertgruppe for 
bæredygtig finansiering1a..
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Derfor er det af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i bæredygtige, 
cirkulære, klimaneutrale og digitale 
teknologier, kapaciteter og processer, der 
skal nå Unionens mål om 
drivhusgasneutralitet senest i 2050, støtte 
omstillingen til ren energi og derved 
fremme energi, udviklingen af modeller 
for cirkulær økonomi og andre 
nøglesektorer i økonomien, er vigtige for at 
opnå bæredygtig vækst og bidrage til at 
skabe arbejdspladser. Dette vil også 
medvirke til at gøre Unionen mere resilient 
og mindre afhængig ved at diversificere de 
vigtigste forsyningskæder.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(6a) Investering i at styrke 
sundhedsplejens og sundhedssystemernes 
resiliens som forberedelse til fremtidige 
pandemier, herunder udførelsen af 
stresstest af nationale og regionale 
sundhedssystemer, og med henblik på at 
forbedre den generelle sundhedstilstand i 
samfundene og dermed opnå sundere 
befolkninger, der er mindre modtagelige 
for sundhedstrusler, og at fremme 
oprettelsen af den europæiske 
sundhedsunion er vigtigt for at opnå 
bæredygtig vækst og fremme en 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten 
og resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier.

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten, 
bæredygtigheden og resiliensen af 
medlemsstaternes økonomier.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
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redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne med sigte på at nå 
målene i den nye strategi for bæredygtig 
vækst, der er fastlagt i den europæiske 
grønne pagt. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I overensstemmelse med forordning 
[European Union Recovery Instrument — 
EU-genopretningsinstrumentet] og inden 
for rammerne af de deri tildelte ressourcer 
bør der gennemføres genopretnings- og 
resiliensforanstaltninger under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten for at 
afhjælpe de hidtil usete virkninger af 
covid-19-krisen. Sådanne yderligere 
ressourcer bør anvendes således, at der 
sikres overholdelse af fristerne i forordning 
[EURI].

(10) I overensstemmelse med forordning 
[European Union Recovery Instrument — 
EU-genopretningsinstrumentet] og inden 
for rammerne af de deri tildelte ressourcer 
bør der gennemføres genopretnings- og 
resiliensforanstaltninger under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten for at 
afhjælpe de hidtil usete virkninger af 
covid-19-krisen og for at sikre en 
bæredygtig og grøn genopretning. 
Sådanne yderligere ressourcer bør 
anvendes således, at der sikres 
overholdelse af fristerne i forordning 
[EURI].

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(10a) Faciliteten bør støtte projekter, der 
overholder additionalitetsprincippet for 
EU-midler, og der skaber en reel 
europæisk merværdi. Faciliteten bør ikke 
træde i stedet for tilbagevendende 
nationale udgifter og bør ikke være i 
modstrid med Unionens strategiske og 
økonomiske interesser og bør derfor ikke 
finansiere tredjelandes 
investeringsplaner.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og miljømæssig 
bæredygtighed, herunder biodiversitet, og 
til at nå et klimarelateret udgiftsmål på 30 
% og et biodiversitetsrelateret udgiftsmål 
på 10 % af udgifterne under EU-budgettet 
Som et generelt princip bør alle EU's 
udgifter være i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen. EU's 
klassificeringssystem, der blev indført ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/8521a, bør anvendes 
for at følge op på gennemførelsen af disse 
mål.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om fastlæggelse af en ramme 
til fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne omstilling, men også 
den digitale omstilling. De vil begge spille 
en vigtig rolle i relanceringen og 
moderniseringen af vores økonomi.

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral økonomi, men også den 
digitale omstilling. De vil begge spille en 
vigtig rolle i relanceringen, 
dekarboniseringen og moderniseringen af 
vores økonomi.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk 
styring, med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør Rådet 
tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen og ved 
gennemførelsesretsakter at suspendere 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og at suspendere 
betalinger under denne facilitet i tilfælde 
af væsentlig manglende overholdelse i 
relation til de relevante tilfælde, der 
vedrører den økonomiske styringsproces 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) XXX/XX [CPR] 

udgår
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(...). Rådet bør tillige tillægges beføjelse til 
på forslag af Kommissionen at ophæve 
disse suspensioner ved 
gennemførelsesretsakter i relation til de 
samme relevante tilfælde.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være at bidrage til at håndtere 
udfordringerne inden for 
politikområderne, der er udpeget i denne 
forordning, gennem fremme af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og at bidrage til målene for 
Unionens politikker, FN's mål for 
bæredygtig udvikling, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, Parisaftalen 
og styrkelsen af det indre marked. Med 
henblik herpå bør den bidrage til at 
forbedre medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, fremme den 
digitale omstilling samt støtte en retfærdig 
og inklusiv overgang til en miljømæssigt 
bæredygtig, energi- og ressourceeffektiv 
og cirkulær økonomi, hvor der er 
drivhusgasneutralitet senest i 2050, og på 
den måde bidrage til at genoprette EU-
økonomiernes bæredygtige vækstpotentiale 
efter krisen, fremme jobskabelse og 
befordre bæredygtig og kønsbalanceret 
vækst.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
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bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være 
sammenhængende med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer og støtte omstillingen 
til en bæredygtig og klimaneutral 
europæisk økonomi senest i 2050 og dens 
digitale omstilling. Investeringer inden for 
rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanerne bør udformes i 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt som EU's nye strategi for 
bæredygtig vækst, den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, FN's mål for 
bæredygtig udvikling og den digitale 
dagsorden. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter, og de bør 
respektere princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med henblik på at skabe et oplyst 
grundlag for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
Rådet som led i det europæiske semester 
kunne drøfte, hvordan det står til med 
genopretningen, resiliensen og 
tilpasningsevnen i Unionen. For at sikre 
hensigtsmæssig evidens bør disse 

(18) Med henblik på at skabe et oplyst 
grundlag for udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner bør 
Europa-Parlamentet og Rådet, i tæt 
samarbejde med Europa-Parlamentet, 
som led i det europæiske semester kunne 
drøfte, hvordan det står til med 
genopretningen, resiliensen, 
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drøftelser ske på grundlag af 
Kommissionens strategiske og analytiske 
oplysninger, som er tilgængelige inden for 
rammerne af det europæiske semester, og, 
hvis de foreligger, på grundlag af 
oplysningerne om gennemførelsen af 
planerne i de foregående år.

klimaomstillingen og tilpasningsevnen i 
Unionen. For at sikre hensigtsmæssig 
evidens bør disse drøftelser ske på 
grundlag af Kommissionens strategiske og 
analytiske oplysninger, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, og, hvis de foreligger, på 
grundlag af oplysningerne om 
gennemførelsen af planerne i de 
foregående år og fremskridtene for så vidt 
angår de nationale omstillingsplaner.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for målene i den 
europæiske grønne pagt, især bæredygtigt 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomisk, social resiliens og støtte til 
omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling; den bør 
også indeholde foranstaltninger, som er 
relevante for den grønne og den digitale 
omstilling; den bør tillige indeholde en 
redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det opdaterede europæiske semester. Der 
bør tilstræbes og opnås et tæt samarbejde 
mellem Kommissionen og 
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medlemsstaterne gennem hele processen.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre, at faciliteten bidrager 
effektivt til den grønne omstilling, bør de 
nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, der udarbejdes af 
medlemsstaterne, afstemmes fuldt ud efter 
målene i den europæiske grønne pagt, 
særlig hvad angår det altomfattende mål 
om klimaneutralitet senest i 2050, og 
overholde princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade, jf. forordning (EU) 
2020/852.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at styrke den berørte 
medlemsstats potentiale til bæredygtig 
vækst, jobskabelse og økonomiske og 
sociale resiliens, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser og 
medvirke til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
støtte omstillingen til en bæredygtig og 
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bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling og 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer; om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det opdaterede europæiske semester; om 
planen er i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen, navnlig Unionens klimamål 
i [(forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")], 
og indeholder foranstaltninger, der 
effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat; om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed; om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen; om planen udelukker 
aktiviteter, der ikke overholder princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i forordning (EU) 2020/852; 
om den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag; og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
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gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Med henblik på at vurdere, om de 
genopretnings- og resiliensplaner, der 
præsenteres af medlemsstaterne, rent 
faktisk er med til at opfylde målene i den 
europæiske grønne pagt, bør det EU-
klassificeringssystem, der er fastlagt i 
forordning (EU) 2020/852, anvendes. 
Kommissionens positive vurdering af en 
plan bør være betinget af planens 
effektive bidrag til den grønne omstilling.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, peerrådgivning.

(24) For at bidrage til udarbejdelsen af 
planer af høj kvalitet og bistå 
Kommissionen i forbindelse med 
vurderingen af de genopretnings- og 
resiliensplaner, som medlemsstaterne 
indgiver, og af, i hvor høj grad de relevante 
kriterier er opfyldt, bør der fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af 
ekspertrådgivning og, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, peerrådgivning. 
Kommissionens taskforce vedrørende 
genopretning og resiliens bør hjælpe 
medlemsstaterne med at udarbejde og 
udvikle deres respektive genopretnings- 
og resiliensplaner og bør sikre, at de er 
afstemt efter Unionens prioriteter, særligt 
hvad angår målet om klimaneutralitet, 
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ved hjælp af redskaber i EU's 
klassificeringssystem i henhold til 
forordning (EU) 2020/852.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 
det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 
med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis.

(26) Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 
det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 
med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, herunder EU's klassificeringssystem i 
forordning (EU) 2020/852 og princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade i den 
forordning.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
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sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

sådanne, som er af relevans for 
omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050 og dens digitale omstilling, og 
dermed højere omkostninger til planen end 
det maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere tidsbundne og 
videnskabeligt baserede delmål og slutmål. 
For at sikre frontloading af ressourcerne 
bør medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
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faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål.

faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål. Den bør også indeholde 
facilitetens bidrag til opfyldelse af 
Unionens mål for klima- og 
bæredygtighedspolitikken, især Unionens 
klimamål, der er fastlagt i [(forordning 
(EU) 2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")] og prioriteterne i 
de nationale klima- og energiplaner.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for anvendelsen af 
denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en 
gennemførelsesretsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
en delegeret retsakt. For at sikre ensartede 
betingelser for anvendelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 efter den deri 
omhandlede undersøgelsesprocedure13. 
Efter vedtagelse af en delegeret retsakt bør 
den berørte medlemsstat og Kommissionen 
kunne aftale visse operationelle ordninger 
af teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
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delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler, der er vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, finder anvendelse 
på denne forordning. Disse regler er 
fastlagt i finansforordningen og regulerer 
navnlig proceduren for opstilling og 
gennemførelse af budgettet ved hjælp af 
tilskud, udbud, priser og indirekte 
gennemførelse og sikrer kontrol med de 
finansielle aktørers ansvar. Regler vedtaget 
med hjemmel i artikel 322 i TEUF vedrører 
også beskyttelsen af Unionens budget i 
tilfælde af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf 
er en væsentlig forudsætning for forsvarlig 
økonomisk forvaltning og effektiv EU-
finansiering.

_________________ _________________
13Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, Unionens klima- 
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digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

og miljømål, navnlig omstillingen til 
opfyldelse af Unionens opdaterede 2030-
klimamål og overholdelse af målet om 
Unionens klimaneutralitet senest i 2050 i 
overensstemmelse med [(forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")], den digitale 
omstilling, sundhed, konkurrenceevne, 
resiliens, produktivitet, uddannelse og 
færdigheder, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig, kønsafbalanceret 
og inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på 
den måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne og bidrage til Unionens 
strategiske autonomi, afbøde krisens 
sociale og økonomiske konsekvenser og 
støtte omstillingen til opnåelse af 
Unionens opdaterede 2030-klimamål og 
overholde målsætningen om Unionens 
klimaneutralitet senest i 2050 og den 
digitale omstilling og på den måde 
medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

Alle aktiviteter, der modtager midler 
under genopretnings- og 
resiliensplanerne, skal respektere 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852. Desuden skal 
aktiviteter, der modtager støtte inden for 



RR\1217780DA.docx 147/411 PE655.950v03-00

DA

rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanerne, og der finder sted i de 
specifikke sektorer af de økonomiske 
aktiviteter, der er omfattet af forordning 
(EU) 2020/852, være i overensstemmelse 
med de tekniske screeningskriterier, der 
er omhandlet i artikel 3 i nævnte 
forordning.
For at bidrage til og være helt i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagt skal mindst 37% af faciliteten rettes 
mod finansiering af klimatiltag. 10 % af 
faciliteten skal rettes mod 
biodiversitetstiltag, hvoraf en del kan 
overlappe med investeringer rettet mod 
klimatiltag. Kombinationen af 
klimarelaterede og biodiversitetsrelaterede 
udgifter skal føre til en tildeling på mindst 
40 % af facilitetens samlede budget.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Faciliteten må ikke være i strid 
med Unionens strategiske og økonomiske 
interesser. I den forbindelse gøres 
opmærksom på, at der ikke ydes støtte til 
projekter, der indgår i tredjelandes 
strategiske investeringsplaner.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
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styring
1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Rådet på forslag fra 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.
Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i første afsnit finder 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist gælder fra dagen efter 
vedtagelsen af den afgørelse, der er 
omhandlet i første afsnit.
I tilfælde af suspension af betalinger 
finder artikel 15, stk. 9, i forordningen om 
fælles bestemmelser for (...) anvendelse.
2. Hvis et af de tilfælde, der er omhandlet 
i artikel 15, stk. 11, i forordningen om 
fælles bestemmelser for [...], gør sig 
gældende, vedtager Rådet på forslag af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
ophævelse af suspensionen af den frist 
eller de betalinger, der er omhandlet i 
foregående stykke.
De relevante procedurer eller betalinger 
genoptages dagen efter ophævelsen af 
suspensionen.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de overordnede og 
specifikke mål for faciliteten som fastlagt 
i artikel 4 i denne forordning og bidrage 
til gennemførelsen af de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller følger af Unionens 
klima- og miljømål, navnlig omstillingen 
hen imod opfyldelse af Unionens 
opdaterede 2030-klimamål og 
overholdelse af målet om Unionens 
klimaneutralitet senest i 2050 i 
overensstemmelse med [(forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")], og den digitale 
omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf såvel 
som de langsigtede strategier i henhold til 
forordning (EU) 2018/199921, i de 
territoriale planer for retfærdig omstilling 
under fonden for retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
være i overensstemmelse med en metode 
til at opnå det langsigtede temperaturmål i 
Parisaftalen under hensyntagen til den 
seneste tilgængelige videnskabelige 
dokumentation, navnlig FN's 
Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringers (IPCC's) særrapport 
med titlen "Global warming of 1,5 °C".
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
kun støtte aktiviteter, der ikke gør 
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væsentlig skade, jf. artikel 4, stk. 1, i 
denne forordning. Desuden skal 
aktiviteter, der modtager støtte inden for 
rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanerne, og der finder sted i de 
specifikke sektorer af de økonomiske 
aktiviteter, der er omfattet af forordning 
(EU) 2020/852, være i overensstemmelse 
med de tekniske screeningskriterier, der 
er omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) 
2020/852.
For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanerne bidrager til at nå målet 
om klimaneutralitet i medlemsstaterne 
senest i 2050, og at de er i fuld 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagt, skal mindst 37 % af beløbet under 
hver genopretnings- og resiliensplan 
rettes mod finansiering af klimatiltag. 
10 % af beløbet under hver 
genopretnings- og resiliensplan skal rettes 
mod biodiversitetstiltag, hvoraf en del kan 
overlappe med investeringer rettet mod 
klimatiltag. Kombinationen af 
klimarelaterede og biodiversitetsrelaterede 
udgifter skal føre til en tildeling på mindst 
40 % af det totale beløb under hver 
genopretnings- og resiliensplan.

_________________ _________________

21. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

21. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22. […] 22. […]

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal omfatte 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
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at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
som forberedelse på fremtidige pandemier 
og med henblik på at forbedre den 
generelle sundhedstilstand i samfundene 
for således at nå et generelt mål om at 
have et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen udarbejder 
tekniske vejledende noter om den 
praktiske anvendelse af kriteriet om ikke 
at gøre væsentlig skade som omhandlet i 
artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, af 
de tekniske screeningskriterier, der er 
omhandlet i artikel 3 i nævnte forordning, 
og af de delegerede retsakter, der vedtages 
på grundlag heraf, til den facilitet, der 
oprettes ved nærværende forordning.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Genopretnings- og 
resiliensplanerne må ikke finansiere 
aktiviteter, som fører til en fastlåsning i 
aktiver, der underminerer opfyldelsen af 
Unionens klima- og miljømål. Planerne 
må især ikke omfatte investeringer, der 
vedrører produktion, forarbejdning, 
distribution, transport, lagring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Genopretnings- og resiliensplanen 
skal være behørigt begrundet og 
underbygget. Den skal navnlig indeholde 
følgende elementer:

3. Genopretnings- og resiliensplanen 
skal være behørigt begrundet og 
underbygget. Den skal navnlig indeholde 
følgende elementer, som er nødvendige for 
at sikre, at betingelserne for 
støtteberettigelse i artikel 14 er opfyldt:

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) en redegørelse for, hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
bæredygtige vækstpotentiale, jobskabelse 
og økonomiske, miljømæssige og sociale 
resiliens, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens, og 
hvordan planen i væsentlig grad vil 
mindske investeringsunderskuddet, 
hvilket er nødvendigt for at nå Unionens 
klima- og miljømål. I de tilfælde, hvor 
faciliteten anvendes til at støtte en stor 
virksomhed i en højemissionssektor, skal 
medlemsstaterne oplyse, hvordan 
virksomheden planlægger at tilpasse sin 
forretningsmodel til Parisaftalen og 
Unionens dertil knyttede klimamål, 
herunder gennem virksomhedens 
offentliggørelse af omstillingsplaner

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til at nå Unionens klima- og 
miljømål, og navnlig hvordan de bidrager 
til hvert af følgende elementer:
i) omstillingen med henblik på at nå 
Unionens opdaterede klimamål for 2030 
og overholde målet om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i overensstemmelse 
med [forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")]
ii) overholdelse af princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade som omhandlet i 
artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, og 
sikring af overensstemmelse med de 
tekniske screeningskriterier, der er fastsat 
i artikel 3 i nævnte forordning
iii) bidraget til opfyldelse af målene for 
integrering af klima- og 
biodiversitetsmålene som omhandlet i 
artikel 14, stk. 2, fjerde afsnit, som skal 
være baseret på kriterierne i forordning 
(EU) 2020/852
iv) den betydelige indsnævring i det 
nationale investeringsgab, der er 
nødvendig for at nå Unionens klima- og 
miljømål
v) bidraget til at opfylde Unionens 
bæredygtighedspolitikmål under 
hensyntagen til målene i de nationale 
energi- og klimaplaner, og
vi) bidraget til håndtering af sociale, 
økonomiske eller miljømæssige 
udfordringer, der er en følge af 
omstillingen
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den digitale omstilling eller til 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
og dens medlemsstaters forpligtelser, 
navnlig den europæiske grønne pagt, 
relevante dokumenter, der er vedtaget i 
forbindelse med det seneste europæiske 
semester, Parisaftalen, de nationale 
energi- og klimaplaner og 
ajourføringerne heraf i henhold til 
forordning (EU) 2018/1999, de territoriale 
planer for retfærdig omstilling under 
Fonden for Retfærdig Omstilling, 
partnerskabsaftalerne og de operationelle 
programmer under andre EU-fonde

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen på effektiv vis 
bidrager til at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
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som forberedelse på fremtidige pandemier 
og med henblik på at forbedre den 
generelle sundhedstilstand i samfundene 
for således at nå målet om at have et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
skabe europæisk merværdi.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
den berørte medlemsstats nationale 
reformprogram, plan for retfærdig 
omstilling og nationale energi- og 
klimaplan, og, hvis det er relevant, 
oplysninger om teknisk støtte modtaget via 
instrumentet for teknisk støtte.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til at 
nå Unionens klima- og miljømål, og 
navnlig hvordan de bidrager til hvert af 
følgende elementer:
i) omstillingen med henblik på at nå 
Unionens opdaterede klimamål for 2030 
og overholde målet om klimaneutralitet i 
Unionen senest i 2050 i overensstemmelse 
med [forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for opnåelse af 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")]
ii) overholdelse af princippet om ikke at 
gøre væsentlig skade som omhandlet i 
artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, og 
sikring af overensstemmelse med de 
tekniske screeningskriterier, der er fastsat 
i artikel 3 i nævnte forordning
iii) bidraget til opfyldelse af målene for 
integrering af klima- og 
biodiversitetsmålene som omhandlet i 
artikel 14, stk. 2, fjerde afsnit, som skal 
være baseret på kriterierne i forordning 
(EU) 2020/852
iv) den betydelige indsnævring i det 
nationale investeringsgab, der er 
nødvendig for at nå Unionens klima- og 
miljømål
v) bidraget til at opfylde Unionens 
bæredygtighedspolitikmål under 
hensyntagen til målene i de nationale 
energi- og klimaplaner, og
vi) bidraget til håndtering af sociale, 
økonomiske eller miljømæssige 
udfordringer, der er en følge af 
omstillingen
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at styrke sundhedspleje- og 
sundhedssystemernes modstandsdygtighed 
som forberedelse på fremtidige pandemier 
og med henblik på at forbedre den 
generelle sundhedstilstand i samfundene 
for således at opnå et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) om de høringer, der afholdes med 
henblik på udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen, og de 
planlagte dialoger i forbindelse med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer, at alle relevante 
interessenter får reelle muligheder for at 
deltage i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplaner
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Ændringsforslag 48

Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om medlemsstaten efterlever de 
EU-værdier, der er nedfældet i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 49

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den ... [seks måneder efter datoen 
for denne forordnings ikrafttræden] 
vedtager Kommissionen en delegeret 
retsakt i overensstemmelse med artikel 
26a, der supplerer litra b) i dette stykke 
ved at fastlægge en metode til at 
identificere udgifter til integrering af 
klimatiltag og miljøtiltag, herunder 
biodiversitetstiltag som omhandlet i 
artikel 4 i denne forordning. Metoden skal 
bygge på det EU-klassificeringssystem, 
der blev indført ved forordning (EU) 
2020/852, og anvender de tekniske 
screeningskriterier, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 
3, og artikel 11, stk. 3, i nævnte 
forordning, samt de principper, der er 
fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning 
(EU) 2020/852.
Senest seks måneder efter vedtagelsen af 
den delegerede retsakt, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 
2020/852, revideres den delegerede 
retsakt, der er omhandlet i nærværende 
stykkes første afsnit, med henblik på at 
anvende de tekniske screeningskriterier, 
der er fastlagt i delegerede retsakter 
vedtaget i henhold til artikel 15, stk. 2, i 
forordning (EU) 2020/852.
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Ændringsforslag 50

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør de 
vurderinger, der foretages i henhold til 
denne artikel.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
positiv, fastsættes det i afgørelsen, hvilke 
reformer og investeringsprojekter 
medlemsstaten skal gennemføre, herunder 
delmål og slutmål, og det finansielle 
bidrag, der tildeles henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
delegerede retsakter vedtages i 
overensstemmelse med artikel 26a.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
til Europa-Parlamentet og Rådet uden 
unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt, pålideligt, uafhængigt 
og rettidigt og offentliggøres. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, ved tydeligt at mærke midlerne 
som EU-midler og gennem 
sammenhængende, virkningsfulde og 
målrettede oplysninger, som er afpasset 
forholdsmæssigt efter forskellige 
modtagergrupper, herunder medierne og 
offentligheden. Modtagerne sikrer 
synligheden af udgifterne under 
faciliteten ved at mærke de støttede 
projekter tydeligt som et "EU-initiativ for 
genopretning".

Ændringsforslag 57

Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
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retsakter, jf. artikel 16, stk. 3, og artikel 
17, stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
periode på syv år fra ... [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden].
3. Den i artikel 16, stk. 3, og artikel 
17, stk. 1, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 16, stk. 3, og artikel 17, 
stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på [to 
måneder] fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Denne frist forlænges 
med [to måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi senest i 
2050, navnlig deres bidrag til opfyldelse af 
Unionens bæredygtighedspolitiske mål 
under hensyntagen til målene i de 
nationale klima- og energiplaner og 
Unionens klimamål som fastsat i 
[forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")] 
og deres bidrag til at håndtere de sociale, 
økonomiske eller miljømæssige 
udfordringer som følge af omstillingen

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne og 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til at nå Unionens 
klima- og miljømål eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer.

Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:

Kommissionen tager hensyn til samtlige 
følgende elementer ved vurderingen ud fra 
dette kriterium:

Anvendelsesområde

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 

– Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
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væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 
økonomiske eller sociale sektorer 
grønnere med henblik på at bidrage til at 
nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050,

væsentligt til at opfylde Unionens klima- 
og miljømål, navnlig omstillingen hen 
imod opfyldelse af Unionens opdaterede 
2030-klimamål og overholdelse af målet 
om Unionens klimaneutralitet senest i 
2050 i overensstemmelse med 
[(forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")], 
og til at tage højde for målene i de 
nationale klima- og energiplaner såvel 
som de kriterier, der er fastsat i EU-
klassificeringssystemet,

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer,

udgår

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
forbundne udfordringer,

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de udfordringer, 
der følger af Unionens klima- og 
miljømål, navnlig omstillingen til en 
bæredygtig og klimaneutral europæisk 
økonomi senest i 2050,

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning



RR\1217780DA.docx 165/411 PE655.950v03-00

DA

Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med en metode til at opnå det langsigtede 
temperaturmål i Parisaftalen under 
hensyntagen til den seneste tilgængelige 
videnskabelige dokumentation, navnlig 
IPCC's særrapport med titlen "Global 
warming of 1,5 °C",
– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade som omhandlet i artikel 17 i 
forordning (EU) 2020/852,

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.

– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.

Kommissionen vurderer, hvorvidt de 
foranstaltninger, som foreslås i planen, 
kan forventes at bidrage til at nå de mål 
vedrørende klimaet, der er fastsat i artikel 
4.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2a Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer.
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– Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med etablering af klima- og miljøvenlige 
systemer og til at gøre vores økonomi 
grønnere med henblik på at bidrage til at 
nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050,
og
– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
den europæiske økonomi,
og
– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
digitale omstilling forbundne 
udfordringer,
og
– gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens bæredygtige 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
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Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges,

– Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme det bæredygtige vækstpotentiale i 
den berørte medlemsstats økonomi, 
navnlig for SMV'er, stimulere jobskabelse, 
afbøde krisens negative konsekvenser og 
fremme bæredygtig vækst, samtidig med at 
negative følger af disse foranstaltninger for 
klimaet og miljøet forebygges i tråd med 
kriterierne i EU-klassificeringen,

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok,

– genopretnings- og resiliensplanen 
sigter på at mindske medlemsstatens 
økonomis sårbarhed over for chok, 
herunder dem, der vedrører negative 
virkninger af klimaændringerne eller 
andre miljøfarer,
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI

til Økonomi- og Valutaudvalget og Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ordfører for udtalelse: François-Xavier Bellamy

KORT BEGRUNDELSE

Som følge af covid-19-pandemien, nedlukningsforanstaltningerne og den overvældende 
økonomiske krise, som denne situation har skabt, har Det Europæiske Råd sammen med 
Europa-Kommissionen besluttet at iværksætte Next Generation EU (NGEU), en europæisk 
genopretningsplan. Denne løsning er i sig selv baseret på et problem: Den finansieres af en 
fælles gæld, idet Kommissionen for første gang vil kunne optage betydelige lån på de 
finansielle markeder. Denne gæld er dog optaget uden en konkret tilbagebetalingsordning. 
FFR er ikke egnet til en sådan finansiel byrde i fremtiden, og der er ikke opnået enighed om 
andre ressourcer til at tilbagebetale denne gæld. Ud fra denne betragtning baseres NGEU på, 
at den tunge byrde og de uløste problemer overføres til den næste generation.

Vores rolle som parlament er nu at sikre, at de beløb, der bliver lånt, i det mindste vil blive 
investeret i at skabe fremtidig værdi og velstand, således at den næste generation får den størst 
mulige løftestangseffekt med hensyn til at tilbagebetale denne gæld. Dette burde ikke være 
nødvendigt for offentlige udgifter generelt og burde heller ikke være et akut anliggende på 
tærsklen til den største økonomiske krise siden Anden Verdenskrig, men i betragtning af 
finansieringsordningen for denne genopretningsplan er det absolut nødvendigt at etablere en 
klar forpligtelse over for de kommende generationer.

Dette er grunden til, at jeg – som ordfører i ITRE-udvalget om genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som fastlægger reglerne for anvendelsen af NGEU's midler – har fastlagt 
dette klare princip i selve definitionen af dette værktøj: Genopretnings- og resiliensfaciliteten 
er begrænset til investeringer, der har til formål at generere fremtidige indtægter med henblik 
på at give den fremtidige generation mulighed for at tilbagebetale de lån, der optages. For at 
sikre, at denne finansiering orienteres i retning af relevante investeringer, nævner vores 
betænkning udtrykkeligt dette punkt på alle de områder, der opstiller kriterier for frigørelse af 
midler til fordel for nationale genopretningsprogrammer, samt i det bilag, som fastsætter de 
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operationelle retningslinjer for Kommissionen i forbindelse med den konkrete afvikling af 
NGEU. I samme øjemed sikrer vores betænkning, at en eventuel uudnyttet del af midlerne 
fuldt ud rettes mod at nedbringe den globale gæld.

Der nævnes også andre vigtige punkter i dette bidrag. Det er vigtigt at nå til enighed om, hvad 
vi forstår ved "resiliens", da det er formålet med faciliteten. Covid-19-krisen har lært os, hvor 
afhængige vi er af tredjelande, selv på afgørende områder for vores sikkerhed, vores 
suverænitet og vores evne til at overvinde chok og kriser. Jeg foreslår, at definitionen på 
resiliens bør omfatte den europæiske økonomis, industriens og landbrugets kapacitet til at 
producere de varer og tjenesteydelser, der er nødvendige for at sikre stabiliteten i vores 
nationer og samfund. Dette forpligter os til i væsentlig grad at forbedre vores strategiske 
autonomi i Den Europæiske Union. Dette begreb er blevet tilføjet som en væsentlig 
retningslinje for genopretnings- og resiliensfaciliteten. 

For at undgå enhver form for spild af offentlige udgifter har vi insisteret på at have den 
nødvendige sammenhæng mellem nye programmer og allerede eksisterende centrale EU-
strategier. Midlerne bør desuden anvendes på en sikker måde på grundlag af fuld 
gennemsigtighed hos støttemodtagerne: Denne klare forpligtelse er knyttet til 
demokratiprincippet og er noget, vi skylder borgerne i vores lande.

Endelig har jeg, på grund af den stramme tidsramme, situationens hastende karakter og for at 
arbejde effektivt sammen med begge ansvarlige udvalg, koncentreret mit arbejde om artikler 
med delt kompetence.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, hvilket kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
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stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. Konsekvenserne af 
covid-19-krisen på mellemlang og lang sigt 
vil i meget høj grad afhænge af, hvor 
hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen, 
samtidig med at Unionens strategiske 
autonomi på lang sigt sikres.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, innovation og 
forskning, kapaciteter og processer samt 
sociale investeringer, der skal støtte 
omstillingen til ren energi og derved 
fremme energieffektiviteten, sikkerheden 
og et sundt indeklima i bygninger, 
herunder renovering og integration af 
innovative løsninger, og andre 
nøglesektorer i økonomien, samt opbygge 
en konkurrencedygtig og innovativ 
europæisk industri, er vigtige for at opnå 
bæredygtig vækst, opfylde Unionens mål 
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om klimaneutralitet i 2050 og bidrage til at 
skabe kvalitetsbetonede arbejdspladser i 
Unionen. Sådanne investeringer vil også 
medvirke til at gøre Unionen mere resilient 
og mindre afhængig ved at diversificere de 
vigtigste forsyningskæder.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Nedlukningsforanstaltningerne 
under covid-19-krisen fremhævede 
betydningen af den digitale omstilling, 
men de forværrede også den digitale 
ulighed og de problemer, som mennesker 
med begrænset adgang til digital 
teknologi eller med få digitale 
færdigheder står over for. 
Genopretningen efter pandemien bør 
omfatte foranstaltninger til at afhjælpe 
disse problemer, navnlig ved at fremme 
udviklingen af digitale færdigheder, 
herunder opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere, og til at fremme digital 
ligestilling samt støtte åbne software- og 
hardwareløsninger og sikre beskyttelse af 
personoplysninger. Desuden bør den 
digitale omstilling også være grøn: Den 
stigende efterspørgsel efter elektricitet, der 
er fremkaldt af den digitale sektors vækst, 
bør imødekommes på en bæredygtig måde 
på grundlag af 
energieffektivitetsforanstaltninger og 
produktion af vedvarende energi.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten 
og resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier.

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af medlemsstaternes reformer og offentlige 
investeringer, herunder som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, som også kan 
mobilisere private investeringer, med 
henblik på at opnå varige virkninger for 
produktiviteten og resiliensen af 
medlemsstaternes økonomier.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der ved 
denne forordning oprettes en 
genopretnings- og resiliensfacilitet 
("faciliteten"), der skal yde effektiv 
finansiel og væsentlig støtte og sikre 
genopretning af den europæiske økonomi, 
der er stærkt påvirket af covid-19-krisen, 
og øge dens resiliens med henblik på at 
intensivere gennemførelsen af reformer og 
offentlige investeringer i forbindelse 
hermed i medlemsstaterne, som også kan 
mobilisere private investeringer, samtidig 
med at der sikres lige konkurrencevilkår 
inden for det indre marked. Faciliteten bør 
være omfattende og desuden nyde godt af 
de erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. Med 
henblik herpå bør de foranstaltninger, 
som understøtter en retfærdig grøn 
omstilling, og som indgår i hver 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan, udgøre et beløb, der svarer 
til mindst 37 % af planens tildeling, og 
foranstaltningerne vedrørende den 
digitale omstilling bør udgøre mindst 
20 % af planens tildeling. EU's 
klassificeringskriterier og -rammer bør 
anvendes til at følge gennemførelsen af 
forpligtelserne vedrørende en retfærdig 
grøn omstilling.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne bør også sikre, at 
de øvrige aktiviteter, der indgår i deres 
genopretnings- og resiliensplaner, 
overholder forsigtighedsprincippet om 
ikke at gøre væsentlig skade som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
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Rådets forordning (EU) nr. 2020/8521a.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne omstilling, men også 
den digitale omstilling. De vil begge spille 
en vigtig rolle i relanceringen og 
moderniseringen af vores økonomi.

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme en 
retfærdig grøn omstilling og en åben, 
bæredygtig og inklusiv digital omstilling 
og understøtte en solid strategi for 
SMV'er, herunder mikrovirksomheder, og 
en industristrategi, der vil spille en vigtig 
rolle i relanceringen, dekarboniseringen 
og moderniseringen af vores økonomi og 
bevarelsen af dens konkurrenceevne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 



RR\1217780DA.docx 177/411 PE655.950v03-00

DA

og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
retfærdige grønne omstilling og den 
digitale omstilling, der skal medvirke til at 
opnå et klimaneutralt Europa senest i 2050, 
og på den måde bidrage til at genoprette 
EU-økonomiernes vækstpotentiale efter 
krisen, fremme jobskabelse og befordre 
bæredygtig og kønsafbalanceret vækst, 
samtidig med at lige konkurrencevilkår i 
det indre marked og Unionens strategiske 
autonomi sikres, og den europæiske 
globale konkurrenceevne øges.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens 
mål, bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
med de nationale reformprogrammer, 
samt med de nationale energi- og 
klimaplaner, planerne for retfærdig 
omstilling og de partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer, der er vedtaget 
under EU-fondene. For at fremme tiltag, 
der falder ind under prioriteterne for den 
europæiske grønne pagt og den digitale 
dagsorden, bør planen også omfatte 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling. 
Foranstaltningerne bør gøre det muligt 

(16) For at sikre, at hver medlemsstats 
genopretnings- og resiliensplan bidrager til 
facilitetens mål, bør den omfatte 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og investeringsprojekter gennem 
en sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan, der også kan mobilisere 
private investeringer. De nationale 
genopretnings- og resiliensplaner bør være 
i overensstemmelse med og sikre synergier 
med de nationale energi- og klimaplaner, 
planerne for retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene, og være i overensstemmelse med 
prioriteterne og målene under andre EU-
fonde og -programmer, med de nationale 
reformprogrammer og med de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er fastlagt inden for 
rammerne af det europæiske semester. 
For at fremme tiltag, der falder ind under 
prioriteterne for den europæiske grønne 
pagt i den digitale dagsorden og i 
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hurtigt at nå og levere de mål og bidrag, 
der er fastsat i de nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

industristrategien og SMV-strategien, bør 
de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner også omfatte 
foranstaltninger, som er relevante for den 
retfærdige grønne omstilling og den 
digitale omstilling. Disse foranstaltninger 
bør gøre det muligt hurtigt at nå og levere 
de mål og bidrag, der er fastsat i de 
nationale energi- og klimaplaner og 
ajourføringer heraf. Alle understøttede 
aktiviteter bør forfølges under fuld 
overholdelse af Unionens klima- og 
miljøpolitiske prioriteter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
kunne indgive et udkast til en plan sammen 
med budgetforslaget for det kommende år 
den 15. oktober i det foregående år.

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april sammen med det nationale 
reformprogram. For at sikre en hurtig 
gennemførelse bør medlemsstaterne kunne 
indgive et udkast til en plan sammen med 
budgetforslaget for det kommende år den 
15. oktober i det foregående år.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
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behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
retfærdige grønne omstilling og den 
digitale omstilling; den bør tillige 
indeholde en redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med hver 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den retfærdige grønne omstilling og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
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indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om 
genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til effektivt at 
håndtere udfordringer identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om alle relevante 
interessenter er blevet hørt korrekt, om 
medlemsstaterne efterlever de EU-
værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU 
[retsstatsprincippet], om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der også kan 
mobilisere private investeringer, og 
repræsenterer sammenhængende tiltag, og 
om de ordninger, som den berørte 
medlemsstat har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 

(26) Forudsat at genopretnings- og 
resiliensplanen opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis, bør den berørte medlemsstat tildeles 
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det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 
med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis.

det maksimale finansielle bidrag, hvis de 
anslåede samlede omkostninger til 
reformerne og investeringerne i 
genopretnings- og resiliensplanen er lig 
med eller højere end det, det maksimale 
finansielle bidrag i sig selv beløber sig til. 
Den berørte medlemsstat bør i stedet 
tildeles et beløb, der er lig med 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger, hvis disse 
anslåede samlede omkostninger er lavere 
end det maksimale finansielle bidrag i sig 
selv. Medlemsstaten bør ikke tildeles noget 
finansielt bidrag, hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder nogen af 
vurderingskriterierne på tilfredsstillende 
vis.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den 
retfærdige grønne omstilling og den 
digitale omstilling, og dermed højere 
omkostninger til planen end det maksimale 
finansielle bidrag, der er (vil blive) tildelt i 
form af det ikketilbagebetalingspligtige 
bidrag. Det bør være muligt at indgive 
anmodningen om et lån sammen med 
planen. Hvis der anmodes om et lån på et 
andet tidspunkt, bør anmodningen ledsages 
af en revideret plan med yderligere delmål 
og slutmål. For at sikre frontloading af 
ressourcerne bør medlemsstaterne anmode 
om lånestøtte senest den 31. august 2024. 
Med henblik på forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør der være et loft over det 
samlede beløb for alle lån, der ydes i 
henhold til denne forordning. Endvidere 
bør maksimumslånebeløbet for den enkelte 
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medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre sin genopretnings- og 
resiliensplan i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for to 
måneder.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen såvel som den berørte 
medlemsstat bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter, i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 18
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Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for anvendelsen af 
denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 efter den 
deri omhandlede 
undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk karakter, 
der mere detaljeret fastsætter aspekter af 
gennemførelsen med hensyn til tidsplanen, 
indikatorer for delmål og slutmål samt 
adgang til underliggende data. For at sikre 
den fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
godkendes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at sikre en 
effektiv vurdering af planens 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål, tillægges Kommissionen beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) for at supplere 
denne forordning for så vidt angår 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og betalingen af den 
finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet 
og Rådet navnlig alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter har 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter. Efter vedtagelse af en 
delegeret retsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
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Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

__________________ __________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "Resiliens": evnen til at modstå 
økonomiske, samfundsmæssige og 
økologiske chok samt vedvarende 
strukturelle ændringer, der skyldes enhver 
form for krise, på en retfærdig, 
bæredygtig og inklusiv måde og til at 
opretholde samfundsmæssig trivsel ved at 
sikre Den Europæiske Unions strategiske 
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autonomi for så vidt angår de aktiver og 
teknologier, der er nødvendige for de 
europæiske samfunds stabilitet og 
sikkerhed, for at overvinde krisen, uden at 
det går ud over de fremtidige 
generationers arv, samtidig med at EU's 
åbenhed og styrke på det globale marked 
sikres.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade: sikre, at ingen 
foranstaltning eller investering i 
genopretnings- og resiliensplanerne gør 
væsentlig skade på nogen af de miljømål, 
der er fastsat i artikel 9 i forordning (EU) 
2020/852, i overensstemmelse med artikel 
17 i den pågældende forordning;

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, retfærdig grøn 
omstilling og digital omstilling, SMV'er, 
herunder mikrovirksomheder, Unionens 
strategiske autonomi, herunder dens 
industrielle autonomi, navnlig inden for 
fremtidsorienterede højteknologiske 
sektorer, sundhed, langsigtet 
konkurrenceevne på de globale markeder, 
resiliens, produktivitet, 
erhvervsuddannelse og færdigheder, 
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menneskelig og social kapital, forskning 
og avanceret innovation i strategiske 
sektorer, sociale og kritiske 
infrastrukturer, energi, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energi og 
forsyningssikkerhed, intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, 
kvalitetsbetonet beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer, der finansieres gennem 
genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal 
have en positiv langvarig indvirkning på 
medlemsstaternes økonomiske og sociale 
resiliens, bæredygtighed og langsigtede 
velstand og konkurrenceevne i 
overensstemmelse med de fremtidige 
generationers interesser, navnlig i 
betragtning af, at faciliteten skal skabe 
vækst og indtægter for medlemsstaterne 
og Unionen, som vil drage fordel af det 
europæiske genopretningsprogram 
("Next Generation EU") og dets 
tilbagebetalingsordninger.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
sikre langsigtet bæredygtig økonomisk 
velstand i Unionen, fremme Unionens 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og langsigtede 
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økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på 
den måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

konkurrenceevne ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte både 
en retfærdig grøn omstilling og en digital 
omstilling, fremme digital autonomi, 
centrale strategier, navnlig vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse, 
EU's industristrategi, strategien for 
europæiske SMV'er, cirkulær økonomi, 
forskning og innovation samt 
fremtidsorienterede teknologier.

Genopretnings- og resiliensfacilitetens 
overordnede mål medvirker på den måde 
til at genoprette vækstpotentialet i 
Unionens økonomier og i dens 
industrielle økosystemer og strategiske 
værdikæder, fremme jobskabelse, navnlig 
ved at forbedre unges 
beskæftigelsesegnethed og 
kvalitetsbetonet beskæftigelse, samt ved at 
mindske afhængigheden af tredjelande på 
strategiske områder, bl.a. ved hjælp af 
intelligent tilbageflytning og støtte til 
industrier, som har vist sig at være 
afgørende i kølvandet på covid-19-krisen, 
bevare de finansielle systemers stabilitet, 
sikre langsigtet merværdi af den 
finansielle støtte og bevare den inden for 
Unionen, fremme langsigtet bæredygtig 
vækst, udnytte det indre markeds fulde 
potentiale og samtidig mindske 
afhængigheden af tredjelande på 
strategiske områder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og de dermed 
forbundne udgifter skal være i 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt og Parisaftalen om 
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klimaændringer og overholde princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen af 
hvert instrument. Udgifterne kan også 
omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af reformer og 
investeringer.

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder, inddragelse 
af civilsamfundet og lokalsamfund og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen af 
hvert instrument. Udgifterne kan også 
omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af reformer og 
investeringer.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 2. Genopretnings- og 
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resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene 22.

resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra Unionens 
og medlemsstaternes industristrategi, 
navnlig til støtte for SMV'er og 
mikrovirksomheder, den retfærdige 
grønne omstilling til klimaneutralitet og 
den digitale omstilling. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/1999, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene samt i overensstemmelse med de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er fastlagt i forbindelse 
med det europæiske semester, navnlig 
dem, der er relevante for eller hidrører fra 
denne forordnings anvendelsesområde. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med målet 
om at muliggøre investeringer i 
fremtidsorienterede aktiver, teknologier 
og infrastrukturer, der sikrer Unionens 
langsigtede resiliens og konkurrenceevne 
på de globale markeder og styrker 
Unionens strategiske autonomi og skaber 
synergier med alle relevante EU-fonde og 
-programmer.

__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til den retfærdige grønne 
omstilling og den digitale omstilling skal 
mindst 37 % af genopretnings- og 
resiliensplanens tildeling bidrage til 
foranstaltninger til støtte for den 
retfærdige grønne omstilling i 
overensstemmelse med 
klassificeringsforordningen, og mindst 
20 % af planens tildeling skal bidrage til 
foranstaltninger til støtte for den digitale 
omstilling.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester

udgår

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) en redegørelse for, hvordan planen 
bidrager til gennemførelsen af Unionens 
centrale strategier og styrker Unionens 
strategiske autonomi og den berørte 
medlemsstats konkurrenceevne, 
vækstpotentiale, navnlig for SMV'er og 
mikrovirksomheder, industrielle 
økosystemer og strategiske værdikæder, 
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kvalitet af de offentlige tjenester, 
kvalitetsbetonede jobskabelse, navnlig 
unges beskæftigelsesegnethed, og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens, samtidig med 
at der sikres lige vilkår i det indre marked

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til en retfærdig grøn omstilling og 
EU's mål om klimaneutralitet og vise, at 
de er i overensstemmelse med de 
nationale klima- og energiplaner

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan planen 
forventes at bidrage til den retfærdige 
digitale omstilling og til de udfordringer, 
der følger af medtagelsen af digital 
tilgængelighed med fokus på Unionens 
industri, herunder strategiske 
økosystemer, støtte til forskning og 
anvendelse af teknologi på områder som 
kunstig intelligens, 5G, dataøkonomi, IT-
kløften, udvikling af digitale færdigheder, 
herunder opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere

Ændringsforslag 32
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan planen 
styrker Unionens strategier for vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse, for 
europæiske SMV'er og 
mikrovirksomheder, for en cirkulær 
økonomi, for forskning og innovation 
inden for centrale teknologier og for 
strategiske sektorer, der bl.a. kan omfatte 
vedvarende energi og 
energieffektivitetsteknologier samt andre 
fremtidsorienterede højteknologiske 
sektorer

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en redegørelse for, hvordan planen 
er forbundet og i overensstemmelse med 
vigtige EU-fonde og -programmer som 
f.eks. Horisont Europa, programmet for et 
digitalt Europa, Fonden for Retfærdig 
Omstilling, Connecting Europe-
faciliteten, strukturfonde, 
rumprogrammet, Den Europæiske 
Forsvarsfond og InvestEU

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) en redegørelse for, hvordan planen 
investerer i langsigtede økonomiske, 
sociale og miljømæssige bæredygtige 
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aktiviteter, teknologier og industrier, der 
skaber muligheder for fremtidige 
generationer

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) et overblik over foranstaltninger, 
der sikrer synlighed af Unionens 
finansiering og gennemsigtighed for 
støttemodtagerne i overensstemmelse med 
artikel 26

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de anslåede samlede omkostninger 
til de reformer og investeringsprojekter, 
der er omfattet af den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan (også 
benævnt "genopretnings- og 
resiliensplanens anslåede samlede 
omkostninger"), behørigt begrundet og 
med angivelse af, hvordan de står mål med 

f) de anslåede enhedsomkostninger 
og samlede omkostninger til de reformer 
og investeringsprojekter, der er omfattet af 
den indgivne genopretnings- og 
resiliensplan (også benævnt 
"genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede omkostninger"), behørigt 
begrundet og med angivelse af, hvordan de 
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den forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen

står mål med den forventede virkning for 
økonomien og beskæftigelsen

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til den retfærdige grønne omstilling 
og den digitale omstilling og tager med 
henblik herpå hensyn til følgende kriterier:

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) om de foranstaltninger, der 
foreslås i planen, vil bidrage til at nå de 
generelle og specifikke mål, der er fastsat 
i artikel 4, og om planen er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
anvendelsesområde, jf. artikel 3

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
de mål, som er omhandlet i artikel 15, 
litra b), c) og ca)
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen bidrager til Unionens 
strategier som omhandlet i artikel 15, litra 
cb)

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) om planen er forbundet med og i 
overensstemmelse med Unionens 
programmer som omhandlet i artikel 15, 
litra cc)

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) om planen indeholder effektive 
foranstaltninger til at sikre synlighed af 
Unionens finansiering og 
gennemsigtighed for støttemodtagerne

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) om planen vil være rettet mod den 
kommende økonomiske cyklus og 
fokusere på de aktiviteter, teknologier og 
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industrier, der genererer langsigtede 
fordele

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, skabelse af kvalitetsjob og 
økonomiske og sociale resiliens samt 
strategiske værdikæder, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser samt 
medvirke til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
Unionens strategiske autonomi

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag g)

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
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gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

retsakt i overensstemmelse med artikel 27. 
Hvis Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv 
eller delvist positiv, fastsættes det i 
afgørelsen, hvilke reformer og 
investeringsprojekter medlemsstaten skal 
gennemføre, herunder delmål og slutmål, 
og det finansielle bidrag, der tildeles 
henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag.

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder nogen af 
kriterierne i artikel 16, stk. 3, på 
tilfredsstillende vis, tildeles den berørte 
medlemsstat ikke noget finansielt bidrag, 
og denne artikels stk. 5 finder anvendelse.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen delvist opfylder kriterierne 
eller kun nogle af dem, der er nævnt i 
artikel 16, stk. 3, fastsættes det finansielle 
bidrag, der tildeles den berørte 
medlemsstat, af Kommissionen op til 
beløbet for de anslåede omkostninger til 
de reformer og investeringer, der opfylder 
kriterierne i artikel 16, stk. 3.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne og beløbet for 
genopretnings- og resiliensplanens 
anslåede samlede omkostninger

b) beskrivelsen af reformerne og af 
investeringsprojekterne inden for 
rammerne af genopretnings- og 
resiliensplanen og beløbene for deres 
respektive anslåede omkostninger

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, ledsages afgørelsen af en 
behørigt begrundet vurdering og meddeles 
senest to måneder efter medlemsstatens 
indgivelse af forslaget. Den berørte 
medlemsstat kan indgive en anden 
genopretnings- og resiliensplan og kan 
også anvende instrumentet for teknisk 
støtte.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

7. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
delegerede retsakt vedtages efter 
proceduren i artikel 27.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
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forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen en gang i kvartalet. 
Kommissionen vurderer senest én måned 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
til Europa-Parlamentet og Rådet uden 
unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at Europa-Parlamentet kan 
foretage en passende kontrol af 
virkningsgraden, effektiviteten og 
indvirkningen af den finansielle støtte 
under faciliteten, fremsendes 
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årsrapporten til Europa-Parlamentet og 
Rådet som led i den integrerede 
økonomiske regnskabs- og 
ansvarlighedsrapportering og er 
underlagt den årlige dechargeprocedure 
som et særskilt kapital i 
dechargebetænkningen for 
Kommissionen.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Medlemsstater og andre modtagere 
af EU-midler anerkender EU-midlernes 
oprindelse og sikrer synligheden af dem, 
navnlig ved at promovere tiltagene og 
disses resultater, ved både online og 
offline at benytte Unionens logo sammen 
med henvisningen til den "genopretnings- 
og resiliensfacilitet", der støtter 
aktionerne, og ved at levere 
sammenhængende, virkningsfulde og 
målrettede oplysninger, som er afpasset 
forholdsmæssigt efter forskellige 
modtagergrupper, herunder medierne og 
offentligheden.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, samt tiltag og 
resultater i forbindelse hermed. De 
finansielle midler, der afsættes til de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, skal også bidrage til den 

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag på 
en brugervenlig måde for at øge 
bevidstheden blandt borgere, 
virksomheder, særligt SMV'er og 
offentlige administrationer, om de 
finansielle midler, der er ydet via de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
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institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører målene i artikel 4.

forordning, samt tiltag og resultater i 
forbindelse hermed. De finansielle midler, 
der afsættes til de instrumenter, der 
oprettes ved denne forordning, skal også 
bidrage til den institutionelle formidling af 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
som de vedrører målene i artikel 4.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen etablerer et digitalt 
overvågningssystem, der sikrer fuld 
offentlig gennemsigtighed via en søgbar, 
let tilgængelig digital platform med en 
liste over alle støttemodtagere, der er 
omfattet af nationale genopretnings- og 
resiliensplaner, for hvilke 
medlemsstaterne skal fremlægge de 
nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 Artikel 27
Udvalgsprocedure Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 17 og artikel 19, 
tillægges Kommissionen indtil den 31. 
december 2027.
3. Den i artikel 17 og 19 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
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bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 17 og 19 træder i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på tre måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a. om de foranstaltninger, der 
foreslås i planen, vil bidrage til at nå det i 
artikel 4 fastsatte mål, og om planen er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
anvendelsesområde, jf. artikel 3
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

udgår

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om de investeringer, der er 
omfattet af planen, overholder princippet 
om ikke at gøre væsentlig skade og 
kravene om "minimumsgarantier"

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse, økonomiske 
og sociale resiliens, industrielle 
økosystemer og strategiske værdikæder, 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, samtidig med at lige 
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konkurrencevilkår i det indre marked og 
Unionens strategiske autonomi sikres

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag g)

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, som også er i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke henstillinger, der er rettet 
til den berørte medlemsstat, eller med 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester, og som også kan 
mobilisere private investeringer

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om alle relevante interessenter er 
blevet hørt på behørig vis som fastsat i 
artikel 15

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klima- og 
miljøvenlige systemer og til at gøre 

— Gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til etablering af klimaneutrale 
og miljøvenlige systemer, til at gøre de 
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økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
med henblik på at bidrage til at nå det 
overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa senest i 2050,

økonomiske eller sociale sektorer grønnere 
og til disse sektorers energi- og 
ressourceeffektivitet med henblik på at 
bidrage til at nå det overordnede mål om et 
klimaneutralt Europa senest i 2050 og 
samtidig respektere 
teknologineutraliteten,

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer, til støtte 
af forskning og anvendelse af teknologi 
på områder som kunstig intelligens, 5G og 
dataøkonomi, bidrage til digital 
tilgængelighed og til at mindske den 
digitale kløft

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller og

Ændringsforslag 72



RR\1217780DA.docx 207/411 PE655.950v03-00

DA

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
forbundne udfordringer,

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
retfærdige grønne omstilling og den 
digitale omstilling forbundne udfordringer,

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få langvarige 
positive virkninger.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, navnlig 
for SMV'er, jobskabelse, Unionens 
strategiske autonomi og langsigtede 
konkurrenceevne, de industrielle 
økosystemer og strategiske værdikæder og 
skabe en positiv langvarig indvirkning på 
medlemsstatens økonomiske og sociale 
resiliens, bæredygtighed og langsigtede 
vækst med henblik på at skabe 
muligheder for fremtidige generationer, 
afbøde krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed,
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for klimaet 
og miljøet forebygges,

— Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet, navnlig for 
SMV'er, mikrovirksomheder og 
nystartede virksomheder, styrke de 
industrielle økosystemer og strategiske 
værdikæder i den berørte medlemsstats 
økonomi, stimulere jobskabelse og afbøde 
krisens negative konsekvenser, samtidig 
med at negative følger af disse 
foranstaltninger for klimaet og miljøet 
forebygges.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 4 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- og
- genopretnings- og resiliensplanen er 
rettet mod den kommende økonomiske 
cyklus og fokuserer på de aktiviteter, 
teknologier og industrier, der genererer 
langsigtede fordele

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 4 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- og
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- genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage til at styrke Unionens 
strategiske autonomi i centrale 
værdikæder

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – stk. 1 – afsnit 4 – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- og
- genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at være rettet mod investeringer 
i langsigtede projekter, der skal skabe 
vækst og indtægter for medlemsstaterne 
og Unionen, som vil drage fordel af det 
europæiske genopretningsinstrument 
("Next Generation EU") og dets 
tilbagebetalingsordninger i 
overensstemmelse med fremtidige 
generationers interesser,

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis genopretnings- og 
resiliensplanen delvist opfylder kriterierne 
eller kun nogle af dem, der er nævnt i 
artikel 16, stk. 3, må det finansielle 
bidrag, der tildeles den berørte 
medlemsstat ikke overstige det samlede 
beløb for de anslåede omkostninger til de 
reformer og investeringer, der opfylder 
kriterierne i artikel 16, stk. 3.
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UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ordfører for udtalelse: Roberts Zīle

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget om at oprette en genopretnings- og resiliensfacilitet med 
henblik på at yde omfattende finansiel støtte for at gøre medlemsstaternes økonomier mere 
modstandsdygtige og bedre forberedt på fremtiden.

Ordføreren ønsker at understrege transportsektorens betydning under covid-19-pandemien. 
Denne krise har vist betydningen for forsyningssikkerheden af, at godstransporten fungerer 
godt, og at offentlig transport for kritiske arbejdstagere er afgørende for at afbøde krisen. Det 
er derfor strategisk vigtigt at øge det europæiske transportsystems modstandsdygtighed. 
Endvidere minder ordføreren om, at transport- og turismesektoren har været blandt de hårdest 
ramte af covid-19-pandemien, og at der derfor er behov for særlig opmærksomhed på 
europæisk plan samt i nationale genopretnings- og resiliensplaner.

Den hurtige genopretning af den europæiske økonomi kræver investeringer i modne projekter 
med stort potentiale for vækst og jobskabelse: de konstaterede behov, investeringsefterslæbet 
og eksisterende modne projekter, der udvikler transportinfrastrukturen, giver betydelige 
muligheder i denne henseende.

Da en sektor, der tegner sig for mere end 25 % af de europæiske CO2-emissioner og med 
begrænsede reduktioner indtil nu, bør investeringer, der har til formål at støtte 
dekarbonisering af transportsektoren, prioriteres i overensstemmelse med de eksisterende 
landespecifikke henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester samt de 
nationale genopretnings- og resiliensplaner. 

EU er fortsat førende på verdensplan inden for transport. For så vidt angår EU's 
eksportsektorer, har transport en af de største andele af eksporteret værdi, nemlig luftfartøjs-, 
jernbane- og bilprodukter og -tjenester, men der drages nu tvivl om denne førerposition, som 
skal forsvares, bl.a. gennem indførelse af grønne teknologier, digital omstilling og et mere 
dybtgående engagement i innovation. 
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Ordføreren er af den faste overbevisning, at der er behov for ambitiøse investeringer i 
transportsektoren for at supplere de centrale afsnit og knudepunkter i TEN-T-hovednettet og 
om nødvendigt supplere national finansiering eller finansiering fra Connecting Europe-
faciliteten og/eller de regionalpolitiske fonde. Støtten bør sikre en rettidig færdiggørelse af de 
strækninger, der er identificeret i TEN-T-korridorarbejdsplanerne, og prioritere de arbejder, 
der kan finde sted i perioden 2021-2023. 

Indførelsen af lav- og nulemissionskøretøjer bør prioriteres højt. Sådanne investeringer bør 
omfatte den nødvendige infrastruktur til opladning/påfyldning, hvor der er vedvarende 
mangler, navnlig for langdistancerejser, havne og i mindre tætbefolkede områder. Den bør 
også omfatte udvikling af bæredygtig mobilitet i byerne, herunder flåder og behov for 
multimodal transport. Desuden er indførelsen af intelligente trafikstyringssystemer og 
"mobilitet som en tjeneste"-løsninger vigtig, samtidig med at gennemførelsen af det fælles 
europæiske mobilitetsdataområde som et vigtigt element i den europæiske strategi for data 
også bør afspejles i de prioriteter, der er knyttet til genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Ordføreren henleder opmærksomheden på risikoen for, at der på grund af den kortfristede 
periode og den vægt, der lægges på de nationale rammebeløb i forbindelse med 
gennemførelsen af genopretnings- og resilienfaciliteten, kan være en skæv udvikling af 
gennemførelsen af faciliteten og spredningen af midler med henblik på at overholde korte 
frister. Ordføreren er af den opfattelse, at en sådan tilgang vil være i modstrid med facilitetens 
oprindelige formål, og at man skal være på vagt over for den.

Ordføreren understreger, at genopretnings- og resiliensfaciliteten ikke bør føre til en større 
risiko for forvridning af de lige konkurrencevilkår på det indre marked. En sådan forvridning 
vil øge de økonomiske forskelle i Unionen og forværre Europas udfordringer med hensyn til 
vækst på lang sigt. Ved udarbejdelsen og gennemførelsen af deres genopretnings- og 
resiliensplaner skal medlemsstaterne tage hensyn til artikel 107 i TEUF og rammerne for 
statsstøtte og begrænsningerne heri. Det indre markeds rette funktion og dets konkurrence- og 
statsstøtteregler er til gavn for de europæiske forbrugere og virksomheder og er nødvendige 
for at undgå uforholdsmæssige konkurrenceforvridninger. Kommissionen bør derfor fortsat 
udøve sin rolle i henhold til EU-traktaterne for at sikre lige konkurrencevilkår på EU's indre 
marked.

Arbejdsløshedsindekset som en del af en bestemt medlemsstats samfundsøkonomiske 
kapacitet påvirkes af udviklingen i medlemsstaternes arbejdskraftindvandring internt i EU. 
Når medlemsstaten står over for en stigende emigration, påvirker det ikke blot landets BNP, 
men reducerer også arbejdsløsheden, hvilket er en integreret del af fordelingsnøglen. Selv om 
dette er statistisk korrekt, kan f.eks. et fald i arbejdsløsheden ikke afsløre det sande 
samfundsøkonomiske landskab i den pågældende medlemsstat. For at lette den overordnede 
ambition om en afbalanceret gennemførelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten i 
overensstemmelse med dens mål bør den foreslåede arbejdsløshedsprocent derfor tilpasses i 
overensstemmelse med de tilknyttede migrationsstrømme, som tildeles de enkelte 
medlemsstater.

Ordføreren anerkender, at det kan være en udfordring at indarbejde migrationsstrømmene i 
fordelingsnøglen i betragtning af det presserende behov for en genopretning- og 
resiliensfacilitet og behovet for nøje overvejelse af, hvordan denne vigtige korrektion skal 
gennemføres. Hvis det ikke er politisk muligt at nå til enighed om denne medtagelse i det 
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aktuelle forslag, mener ordføreren, at denne yderligere del af fordelingsnøglen som en 
væsentlig komponent skal indgå i den næste revision eller videreførelse af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater, 
navnlig inden for de økonomiske sektorer, 
som er mest påvirket af krisen, såsom 
transport og turisme. De demografisk 
betingede udfordringer er blevet forstærket 
af covid-19. Den aktuelle covid-19-
pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer, 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
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betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider, og at offentlige tjenester og 
samfundets mest marginaliserede grupper 
lider mest som følge heraf. Det er 
imidlertid af afgørende betydning at støtte 
investeringer i den aktuelle situation for at 
sætte fart i genopretningen og styrke 
vækstpotentialet på lang sigt, samtidig med 
at fortidens fejltagelser med hensyn til 
social og miljømæssig skade undgås. 
Investeringer i grønne og digitale 
teknologier, innovation, bæredygtig 
mobilitet og transportinfrastruktur, 
herunder infrastrukturer for alternative 
bæredygtig brændstoffer, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og fremme energieffektiviteten i 
boligsektoren og andre nøglesektorer i 
økonomien, er vigtige for at opnå 
bæredygtig vækst og bidrage til at skabe 
arbejdspladser. Dette vil også medvirke til 
at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til genopretningen af 
den europæiske økonomi og navnlig af 
sektorer, som har lidt store tab, såsom 
transportsektoren og turismesektoren, øge 
dens resiliens og intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. For at høste størst mulig 
fordel af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten og opfylde dens mål på 
bedst mulig vis bør incitamenterne 
udformes på en sådan måde, at de 
tilskynder til fuld gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen. 
Udbetalingen af midlerne bør derfor være 
proportionel med gennemførelsesniveauet 
for genopretnings- og resiliensplanen, og 
udbetalingen bør først ske, når 
Kommissionen har verificeret, at de 
relevante delmål er nået.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
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Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. Den 
vil fremskynde den strukturelle omstilling 
af økonomien i retning af en renere, mere 
resilient og kulstofneutral økonomi. I den 
forbindelse bør de nationale planer som 
mål fastsætte innovativ og bæredygtig 
genopretning samt gennemførelse heraf: 
F.eks. bør der inden for transportsektoren 
sættes som mål "at gøre Europa til en 
pioner for mobilitet gennem udvikling af 
intelligente autonome systemer". 
Faciliteten bør primært støtte forskning, 
innovation og cirkulære løsninger (f.eks. 
nye brændstoffer, delebiler osv.) og de 
mest miljøvenlige transportformer (dvs. 
jernbane og vandveje), som kræver en 
hurtig modernisering for at forbedre deres 
energiperformance (gennem anvendelse 
af elektriske både, hydrogen og 
alternative brændstoffer) samt deres 
tilgængelighed yderligere, særligt i de 
mest fjerntliggende områder.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Da transportsektoren tegner sig 
for mere end 25 % af de europæiske CO2-
emissioner, bør investeringer, der har til 
formål at støtte dekarbonisering af 
transportsektoren, prioriteres i 
overensstemmelse med de eksisterende 
landespecifikke henstillinger inden for 
rammerne af det europæiske semester 
samt de nationale genopretnings- og 
resiliensplaner.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed, samtidig med 
at miljøet beskyttes. Med henblik herpå bør 
den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser med særligt 
fokus på de sektorer, som er hårdest ramt, 
såsom turismesektoren og 
transportsektoren, samt støtte omstillingen 
til en digital og kulstofneutral cirkulær 
økonomi, der skal medvirke til at opnå et 
klimaneutralt Europa senest i 2050, idet 
der skal tages hensyn til de eksisterende 
forskelle i den økonomiske udvikling i de 
enkelte regioner og medlemsstater, og på 
den måde bidrage til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og den 
langsigtede konkurrenceevne for så vidt 
angår økonomierne i Unionen efter 
krisen, fremme jobskabelse, 
opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere og fremme bæredygtig 
vækst samt en strukturel omstilling af 
økonomien og en innovativ og bæredygtig 
reindustrialisering, samtidig med at det 
også bidrager til at opnå kønsligestilling.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I betragtning af det store behov for 
innovation i forbindelse med den grønne 
og den digitale omstilling bør 
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transportsektoren prioriteres, navnlig 
projekter til udvikling af 
nulemissionsmobilitet og de nødvendige 
køretøjer og infrastruktur, udviklingen af 
alternative bæredygtige brændstoffer og 
udviklingen og udbredelsen af en 
bæredygtig grænseoverskridende 
infrastruktur for e-mobilitet samt 
omstillingen til grøn brint, intelligente 
trafikstyringssystemer og selvkørende 
biler.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Faciliteten bør bidrage til 
fuldførelsen af de centrale afsnit og 
knudepunkter i TEN-T-hovednettet og de 
samlede net og om nødvendigt supplere 
national finansiering eller finansiering 
fra Connecting Europe-faciliteten og de 
regionalpolitiske fonde. Støtten bør sikre 
en rettidig færdiggørelse af de 
strækninger, der er identificeret i TEN-T-
korridorarbejdsplanerne, og prioritere de 
arbejder, der kan finde sted i perioden 
2021-2024.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte med henblik på 
at nå de delmål og slutmål for reformer og 
investeringer, som er fastlagt i 
genopretnings- og resiliensplanerne. Dette 
specifikke mål bør forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte med henblik på 
at nå de delmål og slutmål for reformer og 
investeringer i alle medlemsstaterne, som 
er fastlagt i genopretnings- og 
resiliensplanerne. Dette specifikke mål bør 
forfølges i tæt samarbejde med de berørte 
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medlemsstater.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. Som led i processen med at 
udarbejde genopretnings- og 
resiliensplanerne bør medlemsstaterne 
høre regionale og/eller lokale 
myndigheder, nationale parlamenter og 
alle relevante interessenter. For at fremme 
tiltag, der falder ind under prioriteterne for 
den europæiske grønne pagt og den digitale 
dagsorden, bør planen også omfatte 
foranstaltninger, som er relevante for 
omstillingen til en digital og 
kulstofneutral cirkulær økonomi. 
Foranstaltningerne bør gøre det muligt 
hurtigt at nå og levere de mål og bidrag, 
der er fastsat i de nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Medlemsstaterne bør overveje 
udvikling og digitalisering af de 
bæredygtige transportinfrastrukturer 
langs TEN-T-hovednettet og de samlede 
net i de respektive territorier og i 
grænseoverskridende knudepunkter som 
centrale mål inden for rammerne af de 
nationale investeringsplaner for 
genopretningen efter covid-19-
pandemien.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Inden for rammerne af de 
nationale investeringsplaner for 
genopretningen bør medlemsstaterne 
sikre en styrket finansiel indsats med 
henblik på at anvende centrale 
teknologier for interoperabilitet inden for 
bæredygtig transport, herunder ERTMS, 
med henblik på at bidrage til den 
overordnede målsætning om at skabe et 
bæredygtigt og interoperabelt europæisk 
jernbaneområde.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) Oprettelsen af et bæredygtigt og 
intelligent europæisk transportområde 
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indebærer nødvendigvis implementering 
af et interoperabelt og digitaliseret 
jernbanenetværk langs TEN-T-nettet 
gennem installation af ERTMS, med en 
samlet udgift på ikke under 15 mia. EUR. 
De nationale genopretningsplaner bør 
derfor bidrage til dette mål og 
komplementere bestræbelserne på at 
anvende ERTMS langs TEN-T-nettene. 
Kommissionen bør tage alle nødvendige 
initiativer for at nå dette mål.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 16 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16d) Finansiering under 
resiliensfaciliteten er kun mulig, hvis 
medlemsstaterne fuldt ud respekterer 
retsstatsprincippet samt bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige 
beslutning af 4. april 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om beskyttelse af Unionens 
budget i tilfælde af generaliserede 
mangler i medlemsstaterne for så vidt 
angår retsstatsprincippet1a.
___________________
1a Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0349.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Ved udarbejdelsen og 
gennemførelsen af deres genopretnings- 
og resiliensplaner skal medlemsstaterne 
tage hensyn til artikel 107 i TEUF og 
rammerne for statsstøtte og 
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begrænsningerne heri. Det indre markeds 
funktion og dets konkurrence- og 
statsstøtteregler gavner de europæiske 
forbrugere og virksomheder og er 
nødvendige for at undgå 
uforholdsmæssige 
konkurrenceforvridninger. Kommissionen 
bør derfor fortsat udøve sin rolle i 
henhold til traktaterne for at sikre lige 
konkurrencevilkår på det indre marked. 
Kommissionen bør træffe de relevante 
beslutninger om 
statsstøtteforanstaltninger inden for den 
kortest mulige tidsramme for at muliggøre 
hurtig udbetaling af økonomisk støtte til 
virksomhederne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for 
omstillingen til en digital og 
kulstofneutral cirkulær økonomi og 
forbedret konnektivitet; den bør tillige 
indeholde en redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 



RR\1217780DA.docx 225/411 PE655.950v03-00

DA

Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Kravet om, at genopretnings- og 
resiliensplaner skal indeholde en 
vejledende tidsplan med delmål og 
slutmål, bør ikke begrænse muligheden 
for at medtage mere komplekse 
infrastrukturinvesteringer, som det kan 
tage mere end syv år at gennemføre.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
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bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

bidrager til omstillingen til en digital og 
kulstofneutral cirkulær økonomi, 
herunder ved at styrke infrastruktur og 
forbedre konnektivitet og transport, og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer; om planen forventes at få 
varige virkninger i den berørte 
medlemsstat, om planen forventes at 
bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse, økonomiske, miljømæssige og 
sociale resiliens, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser samt 
medvirke til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
reducere kønsmæssig og økonomisk 
ulighed, om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for de anslåede 
samlede omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
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være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I dette øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for 70 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024. En hurtig fordeling af midlerne er 
afgørende for at modvirke covid-19-
krisens indvirkning på Europas økonomi.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) I betragtning af det kortsigtede 
fokus og den vægt, der lægges på de 
nationale rammebeløb til gennemførelsen 
af genopretnings- og resilienfaciliteten, er 
der en risiko for, at man vil prioritere at 
gennemføre finansieringen inden for 
tidsfristen frem for at kontrollere, at 
midlerne anvendes til fondenes 
oprindelige formål.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27b) Medlemsstaterne bør i deres 
nationale genopretnings- og 
resiliensplaner medtage investeringer i 
grænseoverskridende projekter og 
multinationale projekter, som kan bidrage 
til den økonomiske genopretning og skabe 
europæisk merværdi, samtidig med at 
Unionens mål om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050 overholdes. 
For at støtte medlemsstaterne i 
udarbejdelsen af deres nationale 
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genopretnings- og resiliensplaner bør 
Kommissionen udarbejde en 
ikkeudtømmende liste over projekter med 
europæisk merværdi, som omfatter, men 
ikke er begrænset til, projekter, der 
forbedrer turismens bæredygtighed, 
opgraderer infrastrukturer til 
gennemførelse af TEN-T-nettet, etablerer 
de manglende jernbaneforbindelser på 
tværs af landegrænser, forbedrer den 
aktive mobilitet, fremmer investeringer i 
flyindustrien og fremmer indre vandvejes 
sejlbarhed samt fremmer udviklingen af 
ERTMS på europæiske fragtkorridorer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for 
omstillingen til en digital og 
kulstofneutral cirkulær økonomi, og 
dermed højere omkostninger til planen end 
det maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
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det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for fire 
måneder.

(30) En medlemsstat bør have mulighed 
for at fremsætte en begrundet anmodning 
om at ændre genopretnings- og 
resiliensplanen i gennemførelsesperioden, 
hvis objektive omstændigheder berettiger 
et sådant skridt. Kommissionen bør 
vurdere den begrundede anmodning og 
træffe en ny afgørelse inden for to 
måneder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende tildeling af midler fra 
Unionens budget og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør tiltag under denne 
forordning være i overensstemmelse med 
og supplere igangværende EU-
programmer, samtidig med at der undgås 
dobbeltfinansiering af de samme udgifter. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 

(35) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende tildeling af midler fra 
Unionens budget og overholdelse af 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning bør tiltag under denne 
forordning være i overensstemmelse med 
og supplere igangværende EU-
programmer, samtidig med at der undgås 
dobbeltfinansiering af de samme udgifter. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 
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komplementaritet og synergi mellem 
finansieringskilderne. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne pålægges at 
forelægge de relevante oplysninger om 
eksisterende eller planlagt EU-finansiering, 
når de indgiver deres planer til 
Kommissionen. Finansiel støtte under 
faciliteten bør være et supplement til støtte 
fra andre EU-fonde og -programmer, og 
reform- og investeringsprojekter, der 
finansieres under faciliteten, bør kunne 
modtage finansiering fra andre EU-
programmer og -instrumenter, forudsat at 
denne støtte ikke dækker de samme 
omkostninger.

gennemsigtighed, komplementaritet og 
synergi mellem finansieringskilderne. Med 
henblik herpå bør medlemsstaterne 
pålægges at forelægge de relevante 
oplysninger om eksisterende eller planlagt 
EU-finansiering, når de indgiver deres 
planer til Kommissionen. Finansiel støtte 
under faciliteten bør være et supplement til 
støtte fra andre EU-fonde og -programmer, 
og reform- og investeringsprojekter, der 
finansieres under faciliteten, bør kunne 
modtage finansiering fra andre EU-
programmer og -instrumenter, forudsat at 
denne støtte ikke dækker de samme 
omkostninger.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 35 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Den hurtige genopretning af EU's 
økonomi kræver investeringer i modne 
projekter med stort potentiale for vækst, 
dekarbonisering af økonomien og 
jobskabelse. De konstaterede behov, 
investeringsefterslæbet og eksisterende 
modne projekter, der udvikler bæredygtig 
transportinfrastruktur, giver betydelige 
muligheder i denne henseende.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35b) Der bør offentliggøres 
vurderingskriterier for bedømmelsen af, 
hvorvidt projekter tilføjer merværdi på 
EU-plan, med henblik på at undgå et 
kludetæppe af nationale modeller, som 
kan være modstridende eller kortsigtede. 
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Inden for bæredygtig transport vil 
projekter, som fremmer 
grænseoverskridende forbindelser, f.eks. 
have en positiv, langsigtet indvirkning på 
EU's økonomi og samfundet.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne og de 
endelige modtagere af EU-midler. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte 
nøgleresultatindikatorer, der kan danne 
grundlag for en evaluering af 
instrumenternes virkninger i praksis.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 

(37) Kommissionen bør forelægge en 
halvårsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
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faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål.

faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål. Den bør også indeholde 
oplysninger om de fremskridt, der gøres 
med hensyn til at nå de enkelte delmål og 
slutmål og de tilsvarende indikatorer som 
beskrevet i den enkelte medlemsstats 
genopretnings- og resiliensplan.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for anvendelsen af 
denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 
Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende 
betalingen af den finansielle støtte ved 
opnåelse af de relevante delmål og 
slutmål bør udøves af Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 efter den deri omhandlede 
undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk 
karakter, der mere detaljeret fastsætter 
aspekter af gennemførelsen med hensyn 
til tidsplanen, indikatorer for delmål og 
slutmål samt adgang til underliggende 
data. For at sikre den fortsatte relevans af 
de operationelle ordninger i forhold til de 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter. 
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foreliggende omstændigheder under 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen bør det være muligt at 
ændre elementer af de tekniske ordninger 
ved fælles overenskomst. Horisontale 
finansielle regler vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde finder 
anvendelse på denne forordning. Disse 
regler er fastlagt i finansforordningen og 
regulerer navnlig proceduren for 
opstilling og gennemførelse af budgettet 
ved hjælp af tilskud, udbud, priser og 
indirekte gennemførelse og sikrer kontrol 
med de finansielle aktørers ansvar. Regler 
vedtaget med hjemmel i artikel 322 i 
TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.
__________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes en 
genopretnings- og resiliensfacilitet 
("faciliteten").

Ved denne forordning oprettes en 
midlertidig genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten").
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet. 

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, omstillingen til en 
digital og kulstofneutral cirkulær 
økonomi senest i 2050, bæredygtig 
turisme, bæredygtig mobilitet, 
transportinfrastruktur og udviklingen af 
alternative bæredygtige brændstoffer til 
alle transportformer og bæredygtig 
grænseoverskridende infrastruktur, der er 
særligt forbundet med TEN-T-hovednet, 
intelligente transportstyringssystemer, 
autonom kørsel, e-mobilitet, omstillingen 
til grøn brint sundhed, konkurrenceevne, 
resiliens, produktivitet, uddannelse og 
færdigheder, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer, 
miljøbeskyttelse og reduktion af 
drivhusgasemissioner og stabiliteten af de 
finansielle systemer og et velfungerende 
indre marked.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på 

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
støtte genopretningen og fremme 
Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
dens resiliens, dens kritiske infrastruktur 
og medlemsstaternes tilpasningsevne 
under hensyntagen til regionerne i den 
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den måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

yderste periferi, afbøde krisens sociale, 
territoriale, regionale og økonomiske 
konsekvenser, herunder modvirkningen af 
økonomisk ulighed, og omstillingen til en 
digital og kulstofneutral cirkulær 
økonomi og på den måde medvirke til at 
genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale og langsigtede 
konkurrenceevne, fremme jobskabelse og 
intensivere bestræbelserne på at støtte 
opkvalificering og omskoling af 
arbejdstagere i tiden efter covid-19-krisen, 
samt fremme intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og konnektivitet, samtidig 
med at merværdien af den finansielle 
støtte bevares inden for Unionen.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner. 
Dette specifikke mål skal forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner. 
Medlemsstaterne sikrer, at deres 
genopretnings- og resiliensplaner er i fuld 
overensstemmelse med målene i den 
europæiske grønne pagt, og at de bidrager 
til at omstille økonomien og fremme 
social retfærdighed. Dette specifikke mål 
skal forfølges i tæt samarbejde med de 
berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) op til 10 % af det i artikel 5, stk. 1, 
litra a), nævnte beløb afsættes til 
finansiering af projekter af europæisk 
interesse som fastsat i artikel 5a

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Projekter med europæisk merværdi

Det i artikel 5, stk. 1, litra ba), anførte 
beløb anvendes til finansiering af 
projekter med europæisk merværdi for 
hele Europa med et stort bidrag til den 
grønne og digitale omstilling og til den 
økonomiske genopretning efter covid-19-
krisen. Projekter med europæisk 
merværdi lanceres i fællesskab af de 
involverede medlemsstater på grundlag af 
et foreslået projekt og på basis af 
Kommissionens vurderingsprocedure med 
henblik på at beskytte det tildelte beløb. 
Kommissionen foreslår en 
ikkeudtømmende liste over projekter med 
europæisk merværdi med angivelse af de 
deltagende medlemsstater, beløb, delmål 
og mål.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
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medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner i tæt samarbejde med 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder og alle relevante 
interessenter. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden indtil den 
31. december 2024. Genopretnings- og 
resiliensplaner, der er berettiget til 
finansiering under dette instrument, skal 
indeholde foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden22 for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for de i artikel 3 omhandlede 
politikområder og målet om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, og 
overholde princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade" fuldt ud. Genopretnings- 
og resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden22 for retfærdig 
omstilling og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

__________________ __________________



PE655.950v03-00 238/411 RR\1217780DA.docx

DA

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny) – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udgifter til forbrug og almindelige 
løbende budgetudgifter er ikke 
støtteberettiget, medmindre medlemsstaten 
kan påvise, at udgifterne vil have 
langsigtede virkninger i overensstemmelse 
med artikel 4, at bæredygtigheden af deres 
finansiering vil blive sikret efter 
facilitetens løbetid, og at den negative 
indvirkning på den offentlige saldo kun er 
midlertidig, i fuld overensstemmelse med 
Kommissionens vejledning til 
medlemsstaternes genopretnings- og 
resiliensplaner.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale og langsigtede 
konkurrenceevne, jobskabelsen og 
økonomiske og sociale resiliens, fremmer 
udviklingen af grænseoverskridende 
transportinfrastrukturer, afbøder krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser med 
særligt fokus på mikrovirksomheder og 
SMV'er, som er hårdest ramt af krisen, og 
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medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergens

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til omstillingen til en digital og 
kulstofneutral cirkulær økonomi eller til 
håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer, navnlig med hensyn til 
nødvendige investeringer i bæredygtig 
transportinfrastruktur og udvikling af 
alternative bæredygtige brændstoffer til 
alle transportmidler

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen bidrager til 
det overordnede mål om et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og hvordan planen 
stemmer overens med såvel den nationale 
energi- og klimaplan og de territoriale 
planer for en retfærdig omstilling

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan planen 
bidrager til målet om at opnå ligestilling 
mellem kønnene og om at mindske den 
økonomiske ulighed

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år med undtagelse 
af komplekse infrastrukturinvesteringer, 
som det tager længere tid at gennemføre

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) forsikring for, at der kun ydes 
økonomisk bistand til virksomheder, der 
overholder de gældende kollektive aftaler, 
og som ikke er registreret i skattely, der 
står på Rådets EU-liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer 
betydningen af og sammenhængen i 
genopretnings- og resiliensplanen og dens 
bidrag til omstillingen til en digital og 
kulstofneutral cirkulær økonomi og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
omstillingen til en digital og 
kulstofsneutral cirkulær økonomi eller til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer og stille midler til rådighed 
for en bæredygtig og resilient 
infrastruktur

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen bidrager til det 
overordnede mål om at opnå et 
klimaneutralt Europa senest i 2050, og 
hvordan den er i overensstemmelse med 
den nationale energi- og klimaplan og 
territoriale planer for en retfærdig 
omstilling
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om planen bidrager til målet om at 
opnå ligestilling mellem kønnene og 
reducere den økonomiske ulighed

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Afgørelsen træffes på grundlag af 
evalueringen af genopretnings- og 
resiliensplanen og kommunikationen med 
den pågældende medlemsstat, herunder 
eventuelle korrektioner. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten enten helt, overvejende 
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gennemført de relevante delmål og slutmål, 
som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen

eller delvist har gennemført de relevante 
delmål og slutmål, som er udpeget i 
relation til gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest to måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering. 
Den pågældende medlemsstat kan indgive 
en anden genopretnings- og resiliensplan 
og kan også anvende instrumentet for 
teknisk støtte.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De i stk. 1 og 2 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

udgår

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 

2. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har gjort gældende, berettiger en ændring 
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af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

af den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, vurderer Kommissionen den 
nye plan i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 16 og træffer en 
ny afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 17 senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest to måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 

3. Efter at den berørte medlemsstat 
har opfyldt de relevante delmål og slutmål 
som angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
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Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Retsstatsprincippet

1. Finansiering under 
resiliensfaciliteten er kun mulig, hvis 
medlemsstaterne ikke udviser 
generaliserede mangler med hensyn til 
retsstatsprincippet. Kommissionen 
vurderer, om der er sket tilsidesættelser af 
artikel 19a, stk. 2, eller artikel 19a, stk. 3, 
i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt 
medlemsstaterne er berettigede til at 
modtage støtte under resiliensfaciliteten.
2. Hvis sådanne mangler påvirker 
eller risikerer at påvirke principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning eller 
beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser, anses navnlig følgende for 
generaliserede mangler for så vidt angår 
retsstatsprincippet:
a) det at bringe retsvæsenets 
uafhængighed i fare, herunder ved at 
indføre begrænsninger på muligheden for 
at udøve domstolsfunktioner selvstændigt, 
ved udefra at gribe ind i garantier for 
uafhængighed, ved at underlægge 
domsafsigelser begrænsninger på ordre 
udefra, ved vilkårligt at revidere regler for 
udnævnelse af eller embedsperioder for 
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personale i retsvæsenet eller ved at 
påvirke retsvæsenets personale på en 
hvilken som helst måde, som sætter 
spørgsmålstegn ved deres upartiskhed, 
eller ved at have en indgribende virkning 
på advokaters uafhængighed
b) det at undlade at forhindre, 
korrigere og sanktionere vilkårlige og 
ulovlige afgørelser truffet af offentlige 
myndigheder, herunder retshåndhævende 
myndigheder, det at tilbageholde 
finansielle og menneskelige ressourcer til 
skade for deres korrekte funktionsmåde 
eller det at undlade at sikre fravær af 
interessekonflikter
c) det at begrænse adgangen til 
retsmidler og effektiviteten af retsmidler, 
herunder gennem begrænsende 
procedureregler, manglende opfyldelse af 
retsafgørelser eller begrænsninger for 
effektiv efterforskning, retsforfølgelse 
eller sanktionering af overtrædelser af 
lovgivningen
d) det at bringe en medlemsstats evne 
til at overholde forpligtelserne i 
forbindelse med EU-medlemskab i fare, 
herunder evnen til effektivt at kunne 
gennemføre de regler, standarder og 
politikker, der udgør EU-retten
e) foranstaltninger, der svækker 
beskyttelsen af fortrolig kommunikation 
mellem advokat og klient.
3. Medlemsstater, der er genstand for 
en procedure i henhold til artikel 7 i 
TEUF, er kun berettigede til at modtage 
25 % af det finansielle bidrag som fastsat 
i overensstemmelse med artikel 19.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning, 
og opfyldelsen af individuelt foreslåede 
delmål og slutmål og de relaterede 
indikatorer. I den forbindelse skal 
medlemsstaternes kvartalsvise rapporter 
afspejles på passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 
offentliggørelse ville skade medlemsstatens 
samfundsinteresser.

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
til Europa-Parlamentet og Rådet senest en 
måned efter modtagelsen. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser. 
I sådanne tilfælde bør Kommissionen 
samarbejde med Parlamentet og Rådet 
om, hvordan de redigerede oplysninger 
kan gøres tilgængelige for 
lovgivningsmyndighedens to parter på en 
fortrolig måde.

Ændringsforslag 59
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre komplementaritet, synergi, 
sammenhæng og konsistens mellem de 
forskellige instrumenter på EU-plan og 
nationalt plan og, hvis det er relevant, på 
regionalt plan, navnlig for så vidt angår 
foranstaltninger, der finansieres af EU-
fonde, i både planlægnings- og 
gennemførelsesfasen

a) sikre komplementaritet, synergi, 
sammenhæng og konsistens mellem de 
forskellige instrumenter på EU-plan og 
nationalt plan og, hvis det er relevant, på 
regionalt og lokalt plan, navnlig for så vidt 
angår foranstaltninger, der finansieres af 
EU-fonde, i både planlægnings- og 
gennemførelsesfasen

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikre et tæt samarbejde mellem 
dem, der er ansvarlige for gennemførelsen 
på EU-plan, nationalt plan og, hvis det er 
relevant, regionalt plan for at nå målene for 
de instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning.

c) sikre et tæt samarbejde mellem 
dem, der er ansvarlige for gennemførelsen 
på EU-plan, nationalt plan og, hvis det er 
relevant, regionalt og lokalt plan for at nå 
målene for de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremskynde og fremme en hurtig 
gennemførelse af færdigudviklede 
projekter med et stort potentiale for at 
skabe vækst og arbejdspladser og opnå 
kulstofneutralitet samt med en vedvarende 
positiv indvirkning på økonomien og 
samfundet og
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) offentliggøre vurderingskriterier 
med henblik på at måle projekter i 
henhold til deres EU-merværdi og 
prioritere deres færdiggørelse

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensprogrammer 
tilskynder og prioriterer Kommissionen 
projekter, som er grænseoverskridende og 
forbinder to eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapport Halvårlig rapport

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 1. Kommissionen forelægger Europa-
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Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

Parlamentet og Rådet en halvårlig 
offentlig rapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Den halvårlige rapport skal 
indeholde oplysninger om fremskridtene 
vedrørende de berørte medlemsstaters 
genopretnings- og resiliensplaner under 
faciliteten.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Den halvårlige rapport skal 
desuden indeholde følgende oplysninger:

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og

a) omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter og 
medlemsstater, og
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, samt af 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi. Der skal i 
rapporten tillige tages stilling til, i hvilken 
udstrækning alle de forskellige mål og 
tiltag fortsat er relevante.

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, samt af 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, betingelsernes 
hensigtsmæssighed samt en vurdering af 
moralske risici. Der skal i rapporten tillige 
tages stilling til, i hvilken udstrækning alle 
de forskellige mål og tiltag fortsat er 
relevante.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler 
anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af dem, navnlig ved at 
promovere tiltagene og disses resultater, 
ved både online og offline at benytte 
Unionens logo sammen med 
henvisningen til den "genopretnings- og 
resiliensfacilitet", der støtter aktionerne, 
og ved at levere sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag 
vedrørende de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, samt tiltag og 
resultater i forbindelse hermed. De 
finansielle midler, der afsættes til de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af Unionens 
politiske prioriteter, for så vidt som de 
vedrører målene i artikel 4.

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og kommunikationstiltag på 
en brugervenlig måde for at øge 
bevidstheden blandt borgere, 
virksomheder, særligt SMV'er og 
offentlige administrationer om de 
finansielle midler, der er ydet via de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, samt tiltag og resultater i 
forbindelse hermed. De finansielle midler, 
der afsættes til de instrumenter, der 
oprettes ved denne forordning, skal også 
bidrage til den institutionelle formidling af 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
som de vedrører målene i artikel 4.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny) – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved promoveringen af tiltagene og 
resultaterne af disse inddrager 
modtagerne af EU-midler medlemmer af 
Europa-Parlamentet, som kommer fra 
samme region som modtagerne.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 
Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår

Ændringsforslag 74
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

udgår

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til 
omstillingen til en digital og 
kulstofneutral cirkulær økonomi og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
omstillingen til en digital og 
kulstofneutral cirkulær økonomi og til at 
håndtere de dermed forbundne 
udfordringer;

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om planen bidrager til målene om 
at opnå ligestilling mellem kønnene og 
reducere den økonomiske ulighed

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, styrke turismen samt 
medvirke til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder 
foranstaltninger, som styrker 
infrastrukturen og forbedrer konnektivitet 
og transport

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 4 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

— genopretnings- og resiliensplanen 
udgør en omfattende og tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

— genopretnings- og resiliensplanen 
udgør en omfattende og tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
situation.

 Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.1 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
situation.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.1 – stk. 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en delvist 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske og sociale 
situation.

B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager til delvist at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er en delvist 
tilstrækkelig reaktion på den berørte 
medlemsstats økonomiske, miljømæssige 
og sociale situation.
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Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – punkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er ikke en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske og sociale situation.

C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
landespecifikke henstillinger eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager officielt som led i det europæiske 
semester, og planen er ikke en tilstrækkelig 
reaktion på den berørte medlemsstats 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
situation.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne og 
den digitale omstilling eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til omstillingen til en 
digital og kulstofneutral cirkulær 
økonomi og udviklingen af bæredygtig og 
resilient infrastruktur eller til at håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
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jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og dens 
infrastruktur
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4.11.2020

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ordfører for udtalelse: Monika Hohlmeier

KORT BEGRUNDELSE

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er et enestående instrument til at håndtere et hidtil uset 
chok for EU forårsaget af covid-19-pandemien. Over for EU-borgere giver det håndgribelige 
beviser for, at EU udviser solidaritet med dem, der er hårdest ramt af pandemien, og arbejder 
for en bedre og stærkere fremtid. Det nuværende forslag er imidlertid mangelfuldt for så vidt 
angår beskyttelsen af EU's finansielle interesser, hvilket kan føre til svindende tillid hos EU-
borgerne. Ændringsforslagene fra Budgetkontroludvalget har til formål at udbedre disse 
mangler ved at henvise til vigtigheden af retsstatsprincippet, ved at behandle spørgsmålet om 
uregelmæssigheder og svig og ved at lægge større vægt på forsvarlig økonomisk forvaltning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
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koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. 
Vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 

(5) Gennemførelsen af 
vækstfremmende reformer, der medvirker 
til at give nationale økonomier en høj grad 
af resiliens, forbedrer tilpasningsevnen og 
frigør vækstpotentiale, er blandt Unionens 
politiske prioriteter. De er derfor af 
afgørende betydning for at skabe en 
bæredygtig genopretning og understøtte 
øget økonomisk og social konvergens. 
Dette er endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
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vejen for en hurtig genopretning. hurtig genopretning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
bæredygtige investeringer ofte falder 
markant i krisetider. Det er imidlertid af 
afgørende betydning at støtte investeringer 
i den aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Både resiliens og genopretning bør 
opnås gennem finansiering af seks 
centrale politikområder, nemlig grøn 
omstilling, digital omstilling, økonomisk 
samhørighed, konvergens, produktivitet 
og konkurrenceevne, social samhørighed, 
social konvergens, institutionel resiliens 
og foranstaltninger til at sikre, at den 
kommende generation af europæere ikke 
bliver en "nedlukningsgeneration".

Ændringsforslag 5
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Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Reformer og investeringer, der 
fokuserer på at øge den økonomiske 
samhørighed, konvergens og 
produktiviteten, på små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), på at styrke det 
indre marked, konkurrenceevnen og den 
sociale samhørighed samt på at bekæmpe 
fattigdom er af største betydning for at 
sikre vores økonomier et opsving, 
samtidig med at ingen lades i stikken.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af reformer og offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten 
og resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier.

(7) På nuværende tidspunkt findes der 
ikke et instrument, der har som formål at 
yde direkte finansiel støtte knyttet til 
opnåelsen af resultater og til gennemførelse 
af vækstfremmende reformer og 
bæredygtige offentlige investeringer i 
medlemsstaterne som reaktion på de 
udfordringer, der er identificeret som led i 
det europæiske semester, med henblik på at 
opnå varige virkninger for produktiviteten 
og resiliensen af medlemsstaternes 
økonomier.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
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medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af vækstfremmende 
reformer og bæredygtige offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer. Faciliteten bør være af 
midlertidig karakter og bør være 
begrænset til at tackle pandemiens 
negative konsekvenser.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I overensstemmelse med forordning 
[European Union Recovery Instrument — 
EU-genopretningsinstrumentet] og inden 
for rammerne af de deri tildelte ressourcer 
bør der gennemføres genopretnings- og 
resiliensforanstaltninger under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten for at 
afhjælpe de hidtil usete virkninger af 
covid-19-krisen. Sådanne yderligere 
ressourcer bør anvendes således, at der 
sikres overholdelse af fristerne i forordning 
[EURI].

(10) I overensstemmelse med forordning 
[EU-genopretningsinstrumentet] og inden 
for rammerne af de deri tildelte ressourcer 
bør der gennemføres genopretnings- og 
resiliensforanstaltninger under 
genopretnings- og resiliensfaciliteten for at 
afhjælpe de hidtil usete virkninger af 
covid-19-krisen. Sådanne yderligere 
ressourcer bør anvendes således, at der 
sikres overholdelse af fristerne i forordning 
[EURI]. Ved udløbet af fristen bør alle 
ikketildelte midler og frigjorte midler 
omfordeles til andre fonde til gavn for 
Kommissionens klimamål og EU's sociale 
mål.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Faciliteten bør arbejde i synergi 
med og supplere InvestEU, og den vil gøre 
det muligt for medlemsstaterne at sætte et 
beløb af i deres genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal ydes gennem 
InvestEU for at støtte solvensen i 
virksomheder, som er etableret i 
medlemsstaterne, såvel som deres 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. 
Faciliteten bør kun finansiere projekter, 
der respekterer princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed og mindske 
forskelle i infrastruktur. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
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økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der 
bidrager til øget økonomisk og social 
konvergens og dermed til at genoprette 
EU-økonomiernes vækstpotentiale efter 
krisen, fremme jobskabelse og befordre 
bæredygtig vækst. De støttede 
foranstaltninger bør have en klar 
europæisk merværdi.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Facilitetens ressourcer bør, som en 
del af EU-genopretningsinstrumentet 
(Next Generation EU), ledsages af en klar 
og troværdig tilbagebetalingsplan. 
Tilbagebetalingen bør ske ved hjælp af 
supplerende egne indtægter, som bør være 
på plads i løbet af den næste FFR.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) For at maksimere målet om 
facilitetens additionalitet og dermed øge 
dens europæiske merværdi bør 
foranstaltninger med start fra 1. februar 
2020, som sigter mod at afbøde covid-19-
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, være støtteberettigede.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte med henblik på 
at nå de delmål og slutmål for reformer og 
investeringer, som er fastlagt i 
genopretnings- og resiliensplanerne. Dette 
specifikke mål bør forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

(15) Facilitetens specifikke mål bør 
være at yde finansiel støtte udbetalt i 
trancher med henblik på at nå de klare 
delmål og slutmål for vækstfremmende 
reformer og bæredygtige investeringer, 
som er fastlagt i genopretnings- og 
resiliensplanerne. Dette specifikke mål bør 
forfølges i tæt samarbejde med de berørte 
medlemsstater.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) De tiltag, der støttes af faciliteten, 
skal overholde Unionens værdier som 
fastsat i artikel 2 i TEU. Kommissionen 
skal sørge for, at der indføres 
foranstaltninger til at foretage 
efterfølgende kontroller med henblik på at 
verificere, at ingen af de tiltag, der 
finansieres af faciliteten, har et mål, der 
er uforeneligt med disse værdier, og om 
nødvendigt gennemføre finansielle 
korrektioner for at udelukke udgifter, som 
ikke er i overensstemmelse med artikel 2 i 
TEU, fra EU-finansiering.

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer, men er ikke det samme som de ændringsforslag, der knytter 
genopretnings- og resiliensfaciliteten til retsstatsmekanismen. Det er en absolut 
nødvendighed, at ethvert projekt, der finansieres af faciliteten, overholder EU's værdier – selv 
i medlemsstater, hvor retsstatsmekanismerne generelt ikke er mangelfulde. Der bør derfor 
indføres mere detaljerede efterfølgende kontroller, end hvad retsstatsmekanismen omfatter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Faciliteten bør ikke støtte 
projekter, som indgår i tredjelandes 
strategiske investeringsplaner, og heller 
ikke almindelige nationale 
budgetudgifter.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af vækstfremmende 
reformer og bæredygtige offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Regionale og lokale myndigheder, 
som er tættest på borgerne og har 
førstehåndserfaringer med 
lokalsamfundenes og de lokale 
økonomiers behov og problemer, spiller 
en helt afgørende rolle i den økonomiske 
og sociale genopretning. Derfor bør de 
inddrages tæt i planlægningen og 
gennemførelsen af denne facilitet, 
herunder i udarbejdelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne og i 
forvaltningen af projekterne under 
faciliteten. For at udnytte de regionale og 
lokale myndigheders potentiale fuldt ud 
med hensyn til at sikre genopretning og 
resiliens bør en væsentlig del af midlerne i 
genopretnings- og resiliensfaciliteten 
øremærkes til dem, således at de får 
direkte adgang til disse ressourcer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) I de medlemsstater, hvor Unionen 
konstaterer generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet og derefter 
beslutter at suspendere overførslen af EU-
midler til regeringen i den pågældende 
medlemsstat, bør Kommissionen stille 
genopretnings- og resiliensfonden til 
rådighed via direkte forvaltning for de 
regionale og lokale regeringer, 
virksomheder og 
civilsamfundsorganisationer til projekter, 
som de udvikler og gennemfører.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre de 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger, den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat 
og faldet i BNP i 2019-2020.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante vækstfremmende 
reformer og bæredygtige investeringer bør 
de medlemsstater, der ønsker at modtage 
støtte, indgive en behørigt begrundet og 
underbygget genopretnings- og 
resiliensplan til Kommissionen. 
Genopretnings- og resiliensplanen bør 
indeholde et detaljeret sæt foranstaltninger 
til gennemførelse af den, herunder delmål 
og slutmål, og genopretnings- og 
resiliensplanens forventede virkninger for 
vækstpotentiale, jobskabelse og økonomisk 
og social resiliens. Den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling. Den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
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forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret i de seneste 
landespecifikke henstillinger, der er rettet 
til den pågældende medlemsstat, eller i 
andre relevante dokumenter, der officielt 
er vedtaget af Kommissionen, eller i de 
analytiske oplysninger om den 
pågældende medlemsstat, der er 
udarbejdet af Kommissionens 
tjenestegrene inden for rammerne af det 
europæiske semester, og der bør for lande 
i euroområdet lægges særlig vægt på de 
relevante henstillinger vedrørende 
euroområdet, som Rådet har godkendt. 
Der bør tilstræbes og opnås et tæt 
samarbejde mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne gennem hele processen.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at give de relevante EU-
myndigheder indsigt i, hvordan 
medlemsstaten agter at gennemføre 
genopretnings- og resiliensplanen, og for 
at fremme gennemsigtighed og 
ansvarlighed, bør det fremgå af planen, 
hvilke nationale myndigheder der vil blive 
inddraget i gennemførelsen af projektet, 
og hvor stort et budget hver myndighed vil 
blive tildelt. Det er også nødvendigt, at det 
i genopretnings- og resiliensplanen 
præciseres, hvorvidt og hvordan den 
finansielle støtte fra faciliteten vil blive 
kombineret med andre relevante nationale 
midler og/eller EU-midler.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor vurdere overensstemmelsen 
og de elementer, som den berørte 
medlemsstat fremsætter, og vil vurdere, om 
den af medlemsstaten foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan forventes 
effektivt at håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i den seneste relevante 
landespecifikke henstilling, som er rettet 
til den berørte medlemsstat, herunder 
betragtningerne, eller i andre relevante 
dokumenter, såsom de nationale 
reformprogrammer eller de analytiske 
oplysninger om den pågældende 
medlemsstat, som Kommissionens 
tjenestegrene har udarbejdet inden for 
rammerne af det europæiske semester, i 
hvilken forbindelse der for så vidt angår 
landene i euroområdet især bør fokuseres 
på de relevante henstillinger for 
euroområdet, som Rådet har godkendt; 
om planen indeholder foranstaltninger, der 
effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få holdbare virkninger i den 
berørte medlemsstat; om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed; om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen; om planen sikrer 
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resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

konsistens, sammenhæng, 
komplementaritet og synergi mellem 
igangværende EU-finansieringskilder; 
om den foreslåede genopretnings- og 
resiliensplan indeholder foranstaltninger til 
gennemførelse af vækstfremmende 
reformer og bæredygtige offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
klare delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer. Støtte under 
faciliteten bør udbetales i trancher, der er 
knyttet til klart definerede delmål. Først 
når disse delmål er nået, bør den næste 
tranche udbetales.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) For at sikre det nationale ejerskab 
bør forbindelsen mellem udbetalingerne 
fra faciliteten og de udfordringer, der er 
beskrevet i de landespecifikke 
henstillinger, samt overvågningen af 
fremskridtene i gennemførelsen af 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer styrkes.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere vækstfremmende reformer og 
bæredygtige investeringer i genopretnings- 
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sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

og resiliensplanen, især sådanne, som er af 
relevans for den grønne og den digitale 
omstilling, og dermed højere omkostninger 
til planen end det maksimale finansielle 
bidrag, der er (vil blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere klare delmål og slutmål. 
For at sikre frontloading af ressourcerne 
bør medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
resultater.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Af hensyn til effektivitet og 
forenkling i den finansielle forvaltning af 
instrumentet bør Unionens finansielle 
støtte til genopretnings- og resiliensplaner 
have form af finansiering, der er baseret på 
opnåelsen af resultater målt i forhold til de 
delmål og slutmål, der er angivet i de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner. I den henseende bør den 
supplerende lånestøtte være knyttet til 
yderligere delmål og slutmål ud over dem, 
der er relevante for den finansielle støtte 

(31) Af hensyn til effektivitet og 
forenkling i den finansielle forvaltning af 
instrumentet bør Unionens finansielle 
støtte til genopretnings- og resiliensplaner 
have form af finansiering, der er baseret på 
opnåelsen af resultater målt i forhold til de 
klare delmål og slutmål, der er angivet i de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner. I den henseende bør den 
supplerende lånestøtte være knyttet til 
yderligere delmål og slutmål ud over dem, 
der er relevante for den finansielle støtte 
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(dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
støtte).

(dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
støtte).

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Medlemsstaterne bør i deres årlige 
gennemførelsesrapport rapportere om 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Der bør 
derfor formuleres særlige krav.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31b) Der bør formuleres særlige krav 
vedrørende rapporteringen om forsvarlig 
økonomisk forvaltning, som 
medlemsstaterne skal rapportere om i den 
årlige gennemførelsesrapport.

Begrundelse

Betragtning 32 omhandler forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse med driften af 
faciliteten, men pålægger ikke medlemsstaterne, som er støttemodtagerne, nogen krav. Der 
bør derfor indføjes et krav om, at der skal aflægges rapport om gennemførelsen af faciliteten 
for så vidt angår forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
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betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. Den nationale 
myndighed bør udføre en obligatorisk 
undersøgelse om udvisning af rettidig 
omhu for så vidt angår alle ansøgere til 
faciliteten for at mindske risikoen for 
potentielt misbrug af midler og 
interessekonflikter. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
indgive anmodninger om betalinger to 
gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 
semester – via det digitale 
performancerapporteringssystem, som bør 
udvikles af Kommissionen – hvert kvartal 
aflægge rapport om fremskridtene med at 
opfylde genopretnings- og 
resiliensplanerne. Dataene fra 
performancerapporteringssystemet bør 
muliggøre en effektiv udarbejdelse af 
performancerapporter om opfyldelsen af 
delmål og slutmål. Sådanne rapporter, der 
udarbejdes af de berørte medlemsstater, 
bør afspejles på passende vis i de nationale 
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reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) For at vurdere, om principperne 
for forsvarlig økonomisk forvaltning er 
overholdt, bør Kommissionen udvikle eller 
tilpasse eksisterende IT-systemer med 
henblik på at oprette et digitalt 
performancerapporteringssystem. De EU- 
og medlemsstatsmyndigheder, som er 
involveret i gennemførelsen af faciliteten, 
bør anvende dette digitale system til at 
overvåge performance og til ved hjælp af 
digitale analyser at forebygge og opdage 
uregelmæssigheder og svig. Med henblik 
herpå bør det digitale 
performancerapporteringssystem 
indeholde oplysninger om det reelle 
ejerskab af de økonomiske aktører, der 
modtager støtte under faciliteten. 
Kommissionen bør sikre, at det nye system 
ikke medfører yderligere administrative 
byrder for den rapporterende myndighed, 
og at der ikke stilles krav om data, der 
allerede er tilgængelige fra myndigheden.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33b) Den Europæiske Revisionsret har 
ved flere lejligheder understreget, at 
komplekse regler har en tendens til at 
medføre fejl og svig. Det er derfor vigtigt 
at huske på, at det kan være en 
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udfordring for medlemsstaterne at 
udarbejde genopretnings- og 
resiliensplaner og nationale 
reformprogrammer på samme tid. 
Kommissionen bør derfor også indføre 
enkle procedurer for genopretnings- og 
resiliensplanerne og for 
betalingsanmodningerne i det omfang, det 
er muligt.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 33 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33c) For at vurdere, om principperne 
for forsvarlig økonomisk forvaltning er 
overholdt, bør Kommissionen udvikle eller 
tilpasse eksisterende IT-systemer med 
henblik på at oprette et digitalt 
performancerapporteringssystem. Dette 
digitale system bør anvendes af Unionen 
og af de myndigheder i medlemsstaterne, 
der er involveret i gennemførelsen af 
faciliteten, til at overvåge performance og 
til ved hjælp af digitale analyser at 
forebygge og påvise uregelmæssigheder 
og svig. Med henblik herpå bør det 
digitale performancerapporteringssystem 
indeholde oplysninger om det reelle 
ejerskab af de økonomiske aktører, der 
modtager støtte under faciliteten.

Begrundelse

Det af Kommissionen i artikel 23, stk. 2, foreslåede performancerapporteringssystem skal 
anvendes til at centralisere alle performanceovervågningsdata, herunder data, der kan 
anvendes til at påvise og forebygge uregelmæssigheder og svig.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, såvel som de 
rapporter, som medlemsstaterne har 
indsendt, fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig uden 
unødig forsinkelse, og Kommissionen bør 
iværksætte kommunikationsaktiviteter i det 
omfang det er hensigtsmæssigt. 
Kommissionen bør sikre synligheden af 
udgifterne under faciliteten i form af en 
angivelse af, at de støttede projekter 
tydeligt mærkes som et "EU-initiativ for 
genopretning".

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
kommunikationsaktiviteter, navnlig 
vedrørende forpligtelsen til at synliggøre 
den støtte, der ydes inden for rammerne af 
faciliteten, formidles hensigtsmæssigt på 
det relevante regionale og lokale niveau 
via flere forskellige kanaler på en 
ikkediskriminerende måde.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
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er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og uforholdsmæssigt store 
administrative byrder undgås, navnlig for 
medlemsstaterne og deres endelige 
modtagere. Disse krav bør, i det omfang 
det er hensigtsmæssigt, omfatte relevante, 
klare og målbare indikatorer, der kan 
danne grundlag for en evaluering af 
instrumenternes virkninger i praksis. Med 
henblik herpå bør der oprettes en særlig 
resultattavle inden for rammerne af det 
europæiske semester. Udgifter under 
faciliteten bør være omfattet af en 
dechargeprocedure i Europa-Parlamentet. 
Der bør oprettes en særlig resultattavle 
med henblik herpå.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål.

(37) Kommissionen bør forelægge en 
halvårsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af den facilitet, 
der oprettes ved nærværende forordning, 
som led i den integrerede regnskabs- og 
ansvarlighedsrapportering og være 
underlagt Europa-Parlamentets 
dechargeprocedure i overensstemmelse 
med finansforordningen og indgå som et 
særskilt kapitel i dechargebetænkningen 
for Kommissionen. Med henblik på 
forsvarlig økonomisk forvaltning og 
koordinering med dechargeproceduren 
bør den anden halvårlige rapport 
fremlægges i november i år n+1. 
Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner. Den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
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de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål, den fuldstændige liste 
over faciltetens endelige støttemodtagere i 
fuld overensstemmelse med 
databeskyttelsesforordningen samt 
oplysninger om formålet med hvert tiltag, 
der helt eller delvist finansieres af 
faciliteten.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør foretages en uafhængig 
evaluering af opfyldelsen af målene for 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning, samt af effektiviteten af 
anvendelsen af dens ressourcer og dens 
merværdi. Hvis det er relevant, bør 
evalueringen ledsages af forslag til ændring 
af denne forordning. Der bør endvidere 
foretages en uafhængig efterfølgende 
evaluering af instrumenternes langsigtede 
virkning.

(38) Der bør foretages en uafhængig 
evaluering med henblik på at gennemgå 
den korrekte administrative og finansielle 
forvaltning af faciliteten, opfyldelsen af de 
mål, som er fastsat for den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning, samt 
effektiviteten af anvendelsen af dens 
ressourcer og dens merværdi. Hvis det er 
relevant, bør evalueringen ledsages af 
forslag til ændring af denne forordning 
eller af nationale procedurer. Der bør 
endvidere foretages en uafhængig 
efterfølgende evaluering af instrumenternes 
langsigtede virkning.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. For at sikre 
ensartede betingelser for anvendelsen af 
denne forordning bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. 

(39) De genopretnings- og 
resiliensplaner, der skal gennemføres af 
medlemsstaterne, og det tilsvarende 
finansielle bidrag, de tildeles, bør 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter. Beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
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Gennemførelsesbeføjelserne vedrørende 
vedtagelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne og vedrørende betalingen 
af den finansielle støtte ved opnåelse af de 
relevante delmål og slutmål bør udøves af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 efter den 
deri omhandlede 
undersøgelsesprocedure13. Efter 
vedtagelse af en gennemførelsesretsakt 
bør den berørte medlemsstat og 
Kommissionen kunne aftale visse 
operationelle ordninger af teknisk karakter, 
der mere detaljeret fastsætter aspekter af 
gennemførelsen med hensyn til tidsplanen, 
indikatorer for delmål og slutmål samt 
adgang til underliggende data. For at sikre 
den fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(TEUF) bør delegeres til Kommissionen 
for så vidt angår vedtagelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne og 
betalingen af den finansielle støtte ved 
opnåelse af de relevante klare delmål og 
slutmål. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter. Efter vedtagelse af en 
delegeret retsakt bør den berørte 
medlemsstat og Kommissionen kunne 
aftale visse operationelle ordninger af 
teknisk karakter, der mere detaljeret 
fastsætter aspekter af gennemførelsen med 
hensyn til tidsplanen, indikatorer for 
delmål og slutmål samt adgang til 
underliggende data. For at sikre den 
fortsatte relevans af de operationelle 
ordninger i forhold til de foreliggende 
omstændigheder under gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen bør det 
være muligt at ændre elementer af de 
tekniske ordninger ved fælles 
overenskomst. Horisontale finansielle 
regler vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde finder anvendelse på denne 
forordning. Disse regler er fastlagt i 
finansforordningen og regulerer navnlig 
proceduren for opstilling og gennemførelse 
af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse og sikrer 
kontrol med de finansielle aktørers ansvar. 
Regler vedtaget med hjemmel i artikel 322 
i TEUF vedrører også beskyttelsen af 
Unionens budget i tilfælde af 
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generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf, demokratisk kontrol 
og magtens deling, et uafhængigt 
retsvæsen, mediepluralisme og 
mediefrihed er væsentlige forudsætninger 
for forsvarlig økonomisk forvaltning og 
effektiv EU-finansiering og bekæmpelse af 
svig og korruption.

__________________ __________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

13 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ændringsforslag 30 i udkastet til 
betænkning fra BUDG- og ECON-udvalgene om genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Unionens finansielle interesser 
skal beskyttes i overensstemmelse med de 
generelle principper i EU-traktaterne, 
navnlig værdierne i artikel 2 i TEU. 
Respekt for retsstatsprincippet er en 
forudsætning for at modtage støtte under 
faciliteten, og Kommissionen bør have 
beføjelse til at indlede suspension af 
forpligtelses- eller betalingsbevillingerne 
til medlemsstaterne under faciliteten i 
tilfælde af generaliserede mangler for så 
vidt angår retsstatsprincippet, hvis de 
påvirker eller risikerer at påvirke 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning eller beskyttelsen af Unionens 
finansielle interesser. Proceduren for at 
indlede suspensionen af finansieringen 
under faciliteten bør kun blokeres, hvis et 
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kvalificeret flertal i Rådet eller et flertal i 
Europa-Parlamentet er imod det 
[Kommissionens forslag til forordning om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet (COM/2018/0324) 
(2018/0136 (COD)]. Såfremt 
generaliserede mangler for så vidt angår 
retsstatsmekanismen omhandlet i 
[Kommissionens forslag til forordning om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet (COM/2018/324)] 
(2018/0136 (COD)] fortsat består i en 
medlemsstat, skal denne medlemsstat ikke 
modtage finansiel støtte fra faciliteten.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionens finansielle interesser 
skal beskyttes ved hjælp af 
forholdsmæssigt afpassede 
foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler 
og i påkommende tilfælde ved anvendelse 
af administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 

(40) Med henblik på ekstern revision og 
decharge bør betingelserne for, at 
Revisionsretten, Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig og Den 
Europæiske Anklagemyndighed kan 
udøve deres beføjelser i forbindelse med 
faciliteten samt den anvendelige 
dechargeprocedure fastsættes i 
overensstemmelse med 
finansforordningen, Europa-Parlamentet 
og Rådet forordning (EU, Euratom) 
2018/104613a, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Unionens 
finansielle interesser skal beskyttes ved 
hjælp af forholdsmæssigt afpassede 
foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, rapportering, 
korrektion og undersøgelse af 
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foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder. Målene for denne forordning 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan bedre nås på 
EU-plan;

uregelmæssigheder og svig, inddrivelse af 
tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
anvendte midler og i påkommende 
tilfælde ved anvendelse af administrative 
sanktioner. Navnlig kan Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 
jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 
og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, 
foretage administrative undersøgelser, 
herunder kontrol og inspektion på stedet, 
for at fastslå, om der foreligger svig, 
korruption eller andre ulovlige forhold, der 
skader Unionens finansielle interesser. Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 
kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, 
efterforske og retsforfølge svig og andre 
strafbare handlinger, der skader Unionens 
finansielle interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
rapportere enhver mistanke om 
uregelmæssigheder eller svig og 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder. Målene for denne forordning 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan bedre nås på 
EU-plan. Med henblik på påvisning og 
rapportering af uregelmæssigheder og 
svig bør Kommissionen udvikle og/eller 
tilpasse eksisterende IT-systemer med 
henblik på at oprette et digitalt 
performancerapporteringssystem, som 
skal anvendes af de nationale 
myndigheder og EU-myndigheder, der er 
involveret i gennemførelsen af støtten og i 
undersøgelsen af enhver mistanke om 
uregelmæssigheder eller svig under 
faciliteten. De europæiske 
undersøgelsesorganer skal have fuld og 
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direkte adgang til det digitale 
performancerapporteringssystem.

__________________ __________________
13a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget 
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1/222).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes en 
genopretnings- og resiliensfacilitet 
("faciliteten").

Ved denne forordning oprettes en 
genopretnings- og resiliensfacilitet 
("faciliteten") som et midlertidigt 
instrument, der er udformet med henblik 
på at tackle de negative virkninger og 
konsekvenser af covid-19-pandemien i 
Unionen.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. "europæisk merværdi": i denne 
forordning den værdi, som skabes som en 
konsekvens af Unionens indsats, og som 
går ud over den værdi, der ellers ville 
være blevet skabt af medlemsstaterne 
alene (hvilket kan skyldes forskellige 
faktorer som koordineringsfordele, 
retssikkerhed, større effektivitet eller 
komplementaritet)
"national genopretnings- og 
resiliensplan" (i det følgende benævnt 
"national plan"): den fireårsplan, som 
består af individuelle reform- og 
investeringsforanstaltninger, og som de 
enkelte medlemsstater skal udarbejde og 
indgive med henblik på tildeling af 
økonomisk støtte til medlemsstaterne 
under faciliteten

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. "additionalitet": i denne 
forordning overholdelse af 
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additionalitetskravet som fastsat i 
finansforordningens artikel 209, stk. 2, 
litra b), og, når det er relevant, 
maksimering af private investeringer i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 209, stk. 2, 
litra d).

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder, 
der har en klar europæisk merværdi i 
relation til det indre marked, økonomisk, 
social og territorial samhørighed, den 
grønne og den digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer, mindskelse af de 
infrastrukturmæssige forskelle samt de 
finansielle systemers stabilitet.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsesområdet for den 
genopretnings- og resiliensfacilitet, som 
oprettes ved denne forordning, omfatter 
en integreret tilgang til effektiv og 
ensartet genopretning af Unionen og 
henviser til følgende europæiske 
prioriterede politikområder:
– grøn omstilling inden for rammerne af 
den grønne pagt, Unionens ajourførte 
klimamål for 2030 og målet om at opnå 
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klimaneutralitet senest i 2050, samtidig 
med at princippet om "ikke at gøre skade" 
overholdes
– digital omstilling inden for rammerne af 
den digitale dagsorden
– økonomisk samhørighed, produktivitet 
og konkurrenceevne inden for rammerne 
af strategierne på industri- og SMV-
området
– social samhørighed inden for rammerne 
af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder
– institutionel resiliens med henblik på at 
øge kriseberedskabskapaciteten
– politikker for den næste generation 
inden for rammerne af den europæiske 
dagsorden for færdigheder, 
ungdomsgarantien og børnegarantien.
Med henblik på at overholde princippet 
om "ikke at gøre skade" skal faciliteten 
ikke yde finansiel støtte til de i bilag V, 
punkt B, til forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af InvestEU-programmet 
udelukkede aktiviteter.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at fokusere på 
de europæiske prioriterede politikområder 
og dermed bidrage til at forbedre 
resiliensen, tilpasningskapaciteten og 
kriseberedskabskapaciteten i alle 
medlemsstaterne, afbøde de sociale, 
kønsrelaterede og økonomiske virkninger 
af krisen, samtidig med at de sociale 
uligheder bekæmpes, støtte den grønne 
omstilling i retning af Unionens klima- og 
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miljømål, herunder Unionens og de 
nationale klimamål for 2030, og den åbne 
digitale omstilling og derved bidrage til 
den opadgående økonomiske og sociale 
konvergens, genskabe det bæredygtige 
vækstpotentiale i Unionens økonomier, 
sikre jobskabelse i kølvandet på covid-19-
krisen, sikre omstillingen til en 
plejeøkonomi, beskytte niveauerne af 
offentlige investeringer og fremme 
bæredygtig vækst og skabe europæisk 
merværdi, således at ingen lades i stikken.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de delmål og slutmål for 
reformer og investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner. 
Dette specifikke mål skal forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

2. Med henblik på opfyldelse af det 
overordnede mål er genopretnings- og 
resiliensfacilitetens specifikke mål at yde 
finansiel støtte til medlemsstaterne med 
henblik på at nå de klare delmål og slutmål 
for vækstfremmede reformer og 
bæredygtige investeringer, som er fastlagt i 
deres genopretnings- og resiliensplaner. 
Dette specifikke mål skal forfølges i tæt 
samarbejde med de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Projekterne skal tilføre EU-
merværdi og give prioritet til enten 
grænseoverskridende projekter eller til 
projekter, der på grund af afsmittende 
virkninger genererer EU-merværdi i mere 
end én medlemsstat eller region.
Reformer og investeringer, som 
medlemsstaterne har iværksat efter den 
15. marts 2020 (foranstaltninger i 
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forbindelse med covid-19-krisen), er 
støtteberettigede under reform- og 
resiliensfaciliteten.
Støtten, der ydes under faciliteten, må 
ikke være i strid med Unionens strategiske 
og økonomiske interesser. I denne 
henseende ydes der ikke støtte til 
projekter, der indgår i tredjelandes 
strategiske investeringsplaner.
Faciliteten erstatter ikke løbende 
nationale budgetudgifter.
Faciliteten finansierer ikke projekter, som 
er til skade for det indre marked, eller som 
bidrager til dets fragmentering.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Overholdelse af europæiske værdier og 

fremme af forbuddet mod 
forskelsbehandling

1. De tiltag, der støttes af faciliteten, 
skal overholde Den Europæiske Unions 
værdier som fastsat i artikel 2 i TEU.
2. Medlemsstaterne og 
Kommissionen tager passende skridt og 
træffer foranstaltninger til at ophæve 
enhver forskelsbehandling på grundlag af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af medlemsstaternes 
genopretning- og resiliensplaner.
3. Kommissionen iværksætter 
efterfølgende kontrolforanstaltninger for 
at verificere, at ingen projekter, 
organisationer eller enheder med et 
formål, der er uforeneligt med Unionens 
værdier, herunder projekter, der er i strid 
med princippet om forbud mod 
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forskelsbehandling, har modtaget 
finansiering under faciliteten.
4. I overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 101, stk. 8, 
har Kommissionen, hvis det er relevant, 
beføjelse til at foretage finansielle 
korrektioner ved at annullere en del af 
Unionens bidrag til en medlemsstats 
genopretnings- og resiliensplan og ved at 
inddrive allerede udbetalte midler fra 
medlemsstaterne med henblik på at 
udelukke udgifter, der er foretaget i strid 
med værdierne i gældende EU-ret, fra 
Unionens finansiering.

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer, men er ikke det samme som de ændringsforslag, der knytter 
genopretnings- og resiliensfaciliteten til retsstatsmekanismen. Det er en absolut 
nødvendighed, at ethvert projekt, der finansieres af faciliteten, overholder EU's værdier – selv 
i medlemsstater, hvor retsstatsmekanismerne generelt ikke er mangelfulde. Der bør derfor 
indføres mere detaljerede efterfølgende kontroller, end hvad retsstatsmekanismen omfatter.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
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afholder i forbindelse med forvaltningen af 
hvert instrument. Udgifterne kan også 
omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af reformer og 
investeringer.

afholder i forbindelse med forvaltningen af 
hvert instrument. Udgifterne kan også 
omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af vækstfremmende 
reformer og bæredygtige investeringer.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Projekter af fælleseuropæisk interesse

Det i artikel 5, stk. 1, litra ba), anførte 
beløb skal anvendes til finansiering af 
projekter af fælleseuropæisk interesse for 
hele Europa med et stort bidrag til den 
grønne og digitale omstilling og til den 
økonomiske genopretning efter covid-19-
krisen. Projekterne af fælleseuropæisk 
interesse indføres af Kommissionen ved 
delegerede retsakter, som specificerer de 
deltagende medlemsstater, beløbene, 
delmålene og slutmålene samt de 
prioriterede projekter/typer af projekter. 
Projekterne af fælleseuropæisk interesse 
er:
– bæredygtig turisme
– luftfartsindustri
– indre vandvejes sejlbarhed
– ERTMS på europæiske fragtkorridorer
– grænseoverskridende 
energiforbindelser.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler, der er tildelt medlemsstaterne 
under delt forvaltning, kan på disses 
anmodning overføres til faciliteten. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a). De omhandlede midler anvendes til 
fordel for den berørte medlemsstat.

Midler, der er tildelt medlemsstaterne 
under delt forvaltning, kan på disses 
anmodning overføres til faciliteten. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra 
a). De omhandlede midler anvendes til 
fordel for den berørte medlemsstat og 
underlægges de samme krav med hensyn 
til forsvarlig økonomisk forvaltning som 
de oprindelige midler.

Begrundelse

Uudnyttede ressourcer under delt forvaltning kan kanaliseres ind i faciliteten. Forslaget om 
faciliteten er på nuværende tidspunkt udformet på en sådan måde, at gennemførelseskravene 
favoriserer faciliteten frem for de oprindelige midler, hvilket kan have en negativ indvirkning 
på midler under delt forvaltning.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det udestående uudnyttede beløb under 
faciliteten overføres til en budgetreserve, 
der kan anvendes til at styrke EU-
programmer under direkte forvaltning 
inden for forskning og innovation 
(Horisont Europa), uddannelse 
(Eramus+), infrastruktur (Connecting 
Europe-faciliteten), digitalisering 
(programmet for et digitalt Europa) og 
grænseforvaltning (Fonden for Integreret 
Grænseforvaltning). Budgetreserven 
frigives først delvist eller i sin helhed, når 
Kommissionen har konkluderet, at de 
programmer, der er anført i første afsnit i 
dette stykke, ikke kan nå de mål, der er 
fastsat i den respektive lovgivning, uden 
en forhøjelse af finansieringen. 
Budgetreserven og de efterfølgende 
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overførsler skal være i overensstemmelse 
med bestemmelserne i finansforordningen 
og godkendes af Parlamentet og Rådet. 
Det beløb, som stadig er i budgetreserven 
pr. 31. december 2027 anvendes fuldt ud 
til tilbagebetaling af den finansiering, der 
er foretaget af Kommissionen med 
henblik på finansiering af faciliteten.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Anvendelse af den del af faciliteten, der 
ydes igennem eller i kombination med 

InvestEU
1. I overensstemmelse med kravene i 
denne artikel kan medlemsstaterne 
frivilligt afsætte det beløb i genopretnings- 
og resiliensplanen, der skal udbetales via 
InvestEU. Beløbet, der skal udbetales via 
InvestEU, kan anvendes til at støtte 
solvensen i virksomheder, der er etableret 
i de pågældende medlemsstater. 
Genopretnings- og resiliensplanen skal 
indeholde begrundelsen for anvendelsen 
af InvestEU-budgetgarantierne. I de 
tildelinger, der er omhandlet i første 
afsnit, kan medlemsstaterne tildele en del 
af de ressourcer, som er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, som bidrag til InvestEU 
med henblik på den tilsvarende InvestEU-
bistand til aktiviteter, der er fastsat i 
bidragsaftalen som omhandlet i artikel [9] 
i [InvestEU-forordningen].
2. For så vidt angår anmodninger om 
en ændring af en genopretnings- og 
resiliensplan som omhandlet i artikel 18 
kan der kun angives midler til fremtidige 
år.
3. Det beløb, der er omhandlet i stk. 
1, første afsnit, anvendes til hensættelse af 
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den del af EU-garantien, der hører under 
medlemsstatens segment.
4. Hvis en bidragsaftale som 
omhandlet i artikel [9] i [InvestEU-
forordningen] ikke er indgået [pr. 
31. december 2021] for et beløb som 
omhandlet i stk. 1, fremsætter 
medlemsstaten en anmodning om 
ændring af genopretnings- og 
resiliensplanen i overensstemmelse med 
artikel 18 med henblik på at bruge det 
tilsvarende beløb. Bidragsaftalen 
vedrørende et beløb som omhandlet i stk. 
1 og tildelt i anmodningen om en ændring 
af en genopretnings- og resiliensplan 
indgås samtidig med vedtagelsen af 
afgørelsen om at ændre planen.
5. Hvis en garantiaftale som 
omhandlet i artikel [9] i [InvestEU-
forordningen] ikke er indgået senest [ni] 
måneder efter godkendelse af 
bidragsaftalen, føres de pågældende beløb 
tilbage til faciliteten, og medlemsstaten 
indsender en tilsvarende anmodning om 
ændring af genopretnings- og 
resiliensplanen.
6. Hvis en garantiaftale, jf. artikel [9] 
i [InvestEU-forordningen], ikke er fuldt 
gennemført inden [fire år] fra 
undertegnelsen af garantiaftalen, kan 
medlemsstaten anmode om, at beløb, som 
er indgået forpligtelser for i 
garantiaftalen, men som ikke dækker de 
underliggende lån eller andre 
risikobærende instrumenter, behandles i 
overensstemmelse med stk. 5.7. Midler, 
der er genereret af eller kan henføres til 
de beløb, der var bidrag til InvestEU og 
blev ydet via budgetgarantier, stilles til 
rådighed for medlemsstaten og anvendes 
til tilbagebetalingspligtig støtte i henhold 
til genopretnings- og resiliensplanen.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen af faciliteten bør, som en 
del af EU-genopretningsinstrumentet 
(Next Generation EU), ledsages af en klar 
og troværdig tilbagebetalingsplan, uden at 
den flerårige finansielle ramme finder 
anvendelse.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på bæredygtig finansiering 
af faciliteten forpligter Kommissionen og 
Rådet sig til at indføre en klar og 
bindende tidsplan for en vifte af nye egne 
indtægter, som skal opføres på Unionens 
budget i løbet af den næste flerårige 
finansielle ramme. De samlede nye egne 
indtægter skal som minimum dække den 
hovedstol og de renteudgifter, der er 
relateret til lån af midler under EU-
genopretningsinstrumentet.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indfører effektive og 
forholdsmæssige foranstaltninger til 
bekæmpelse af svig under hensyntagen til 
de identificerede risici.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Produktiv og effektiv kontrol og revision

1. Kommissionen, OLAF, EPPO og 
Revisionsretten bemyndiges udtrykkeligt 
til at udøve deres rettigheder som fastsat 
ved artikel 129, stk. 1, i 
finansforordningen.
2. Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan foretage 
administrative undersøgelser, herunder 
kontrol og inspektion på stedet, i 
overensstemmelse med de bestemmelser 
og procedurer, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 og Rådets 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, 
for at fastslå, om der foreligger svig, 
korruption eller andre ulovlige aktiviteter, 
der berører Unionens finansielle 
interesser, i forbindelse med støtte under 
faciliteten.
3. Kommissionen indfører effektive 
og forholdsmæssige foranstaltninger til 
bekæmpelse af svig under hensyntagen til 
de identificerede risici. Kommissionen 
udvikler eller tilpasser til dette formål 
eksisterende IT-systemer med henblik på 
at oprette et digitalt 
performancerapporteringssystem, der gør 
det muligt at overvåge, påvise og 
rapportere uregelmæssigheder eller svig.
4. De pågældende myndigheder i 
medlemsstaterne, der er involveret i 
gennemførelsen af støtten under 
faciliteten, registrerer de økonomiske 
aktører og disses reelle ejere, når sådanne 
ejere er fysiske personer involveret i 
gennemførelsen af midlerne.

Ændringsforslag 60
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten supplerer støtte, der 
ydes under andre EU-fonde og -
programmer. Reform- og 
investeringsprojekter kan modtage støtte 
fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger.

Støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten supplerer støtte, der 
ydes under andre EU-fonde og -
programmer. Reform- og 
investeringsprojekter kan modtage støtte 
fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger. Med 
henblik på at muliggøre forebyggelse og 
påvisning af dobbeltfinansiering anvender 
medlemsstaterne det digitale 
performancerapporteringssystem til at 
registrere udgifterne under faciliteten.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne registrerer udgifterne under faciliteten for at undgå 
dobbeltfinansiering (omkostninger, der finansieres under faciliteten og eventuelt også under 
andre EU-fonde).

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Rådet på forslag fra 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Kommissionen ved en 
delegeret retsakt en afgørelse om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.

Ændringsforslag 62
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Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Foranstaltninger, der knytter faciliteten til 

beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
generaliserede mangler for så vidt angår 

retsstatsprincippet
1. I tilfælde af generaliserede 
mangler i en medlemsstat for så vidt 
angår retsstatsprincippet, der berører 
principperne om forsvarlig økonomisk 
forvaltning eller beskyttelsen af Unionens 
finansielle interesser som defineret i 
artikel 3 i forordning [.../...] om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet, vedtager 
Kommissionen en afgørelse ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt:
a) om suspension af fristen for 
vedtagelse af de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1 og 2, i denne 
forordning, der finder anvendelse fra 
dagen efter vedtagelsen af den afgørelse, 
der er omhandlet i afsnit 1, eller 
suspension af betalinger under faciliteten, 
eller
b) om suspension af betalinger under 
faciliteten, der finder anvendelse på 
betalingsanmodninger, der er indgivet 
efter datoen for afgørelsen om suspension 
og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 
3, i forordning [.../…] om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af 
generaliserede mangler i medlemsstaterne 
for så vidt angår retsstatsprincippet 
anvendelse.
2. I de tilfælde, hvor en suspension af 
betalinger påvirker de endelige modtagere 
og støttemodtagerne, træffer 
Kommissionen de fornødne 
foranstaltninger med henblik på at 
overtage ansvaret med forvaltningen af 
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midlerne. Endelige modtagere og 
støttemodtagere skal have tilstrækkelig 
information, vejledning og brugervenlige 
værktøjer, herunder via et websted eller 
en internetportal, til fortsat at kunne 
drage fordel af midlerne.
3. Hvis Kommissionen giver en 
positiv vurdering i overensstemmelse med 
artikel 6 i forordning [.../...] om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet, vedtager 
Kommissionen en afgørelse ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt om at ophæve 
suspensionen af den frist eller de 
betalinger, der er omhandlet i foregående 
stykke.
De relevante procedurer eller betalinger 
genoptages dagen efter ophævelsen af 
suspensionen.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
forvaltning

Artikel 33, stk. 1, artikel 33, stk. 2, litra a) 
og b), artikel 33, stk. 3, og artikel 34 og 36 
i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
finder anvendelse på gennemførelsen af 
midler under faciliteten i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Forsvarlig økonomisk forvaltning nævnes i en betragtning, men intetsteds i en artikel. 
Ordføreren foreslår derfor, at der tilføjes en ny artikel umiddelbart efter artiklen om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Eventuelle ikketildelte og frigjorte 
finansielle midler, der stadig er til 
rådighed efter facilitetens ophør, 
overføres til en fond under den flerårige 
finansielle ramme.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2024. I sidstnævnte tilfælde skal 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål.

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2024. I sidstnævnte tilfælde skal 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere klare delmål og slutmål.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) baggrunden for 
lånestøtteanmodningen, begrundet i større 
finansielle behov knyttet til yderligere 
reformer og investeringer

a) baggrunden for 
lånestøtteanmodningen, begrundet i større 
finansielle behov knyttet til yderligere 
vækstfremmende reformer og bæredygtige 
investeringer

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de yderligere reformer og 
investeringer, jf. artikel 15

b) de yderligere vækstfremmende 
reformer og bæredygtige investeringer, jf. 
artikel 15

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den renterisiko, der bæres af den 
støttemodtagende medlemsstat som følge 
af løbetidsændring

Begrundelse

Revisionsretten gjorde opmærksom på denne renterisiko i sin udtalelse om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Lånestøtten til den berørte 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end 
forskellen mellem de samlede 
omkostninger til genopretnings- og 
resiliensplanen (revideret, hvis det er 
relevant) og det maksimale finansielle 
bidrag omhandlet i artikel 10. 
Maksimumslånebeløbet for hver 
medlemsstat må ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst.

4. Lånestøtten til den berørte 
medlemsstats genopretnings- og 
resiliensplan må ikke være større end dens 
andel af beløbet omhandlet i artikel 5, stk. 
1, litra b), beregnet ved hjælp af metoden i 
bilag I.

Ændringsforslag 70



PE655.950v03-00 304/411 RR\1217780DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om begrundelsen for 
låneanmodningen og -beløbet kan anses 
for at være rimelig og plausibel i relation 
til de yderligere reformer og investeringer, 
og "europæisk semester for samordning 
af de økonomiske politikker" (i det 
følgende benævnt "det europæiske 
semester"):

a) om begrundelsen for 
låneanmodningen og ‑beløbet anses for at 
være rimelig og plausibel i relation til de 
yderligere vækstfremmende reformer og 
bæredygtige investeringer, og

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de yderligere reformer og 
investeringer opfylder kriterierne i artikel 
16, stk. 3.

b) om de yderligere vækstfremmende 
reformer og bæredygtige investeringer 
opfylder kriterierne i artikel 16, stk. 3

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de øvrige elementer, som er 
nødvendige med henblik på 
gennemførelsen af lånestøtten i relation til 
de pågældende reformer og 
investeringsprojekter, jf. den i artikel 17, 
stk. 2, omhandlede afgørelse.

e) de øvrige elementer, som er 
nødvendige med henblik på 
gennemførelsen af lånestøtten i relation til 
de pågældende vækstfremmende reformer 
og bæredygtige investeringsprojekter, jf. 
den i artikel 17, stk. 2, omhandlede 
afgørelse.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af vækstfremmende 
reformer og bæredygtige offentlige 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Genopretnings- og 
resiliensfaciliteten har til formål at hjælpe 
Unionen med at tackle den krise, der 
skyldes covid-19-pandemien, hvilket 
indebærer en territorial diversificering af 
investeringer, hvorfor de regionale 
myndigheder, faglige sammenslutninger 
og NGO'er er af afgørende betydning for 
at identificere og vurdere specifikke 
investeringsbehov i genopretnings- og 
resiliensplanerne. Kommissionen 
udarbejder en partnerskabskodeks, der 
fastsætter minimumsstandarder for 
inddragelsen af de kompetente lokale og 
regionale myndigheder, faglige 
sammenslutninger og relevante 
civilsamfundsorganisationer i 
overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden22 for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. For landene i 
euroområdet skal der især fokuseres på de 
relevante henstillinger for euroområdet, 
som Rådet har godkendt. Genopretnings- 
og resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene. Genopretnings- og 
resiliensplanerne udarbejdes efter 
passende høring af de regionale og lokale 
myndigheder og andre interessenter, 
herunder arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet i overensstemmelse med 
partnerskabskodeksen.

__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen og 
medlemsstaterne sikrer, at genopretnings- 
og resiliensplanerne såvel som alle 
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fremtidige programmer, der finansieres 
under faciliteten, bidrager til respekt for 
og fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder i henhold til artikel 8 i TEUF. 
Evalueringer har vist, at det er vigtigt at 
tage hensyn til målene om ligestilling 
mellem kønnene i alle dimensioner og i 
alle forberedelses- og overvågningsfaser.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal bidrage til at styrke 
det indre marked.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, skal 
bestemmelserne i nærværende forordning 
anvendes på medlemsstaten i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der 
identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne.

3. Hvis en medlemsstat er fritaget fra 
overvågningen og vurderingen under det 
europæiske semester på grundlag af artikel 
12 i forordning (EU) nr. 472/2013 eller er 
underlagt tilsyn i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002, skal 
bestemmelserne i nærværende forordning 
anvendes på medlemsstaten i forbindelse 
med de udfordringer og prioriteter, der 
identificeret ved foranstaltninger, der er 
fastsat efter forordningerne. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
ligeledes omfatte effektive 
foranstaltninger, der yder forskelligartet 
og vilkårlig støtte til ikke-udbyttegivende 
civilsamfundsorganisationer, 
nonprofitorganisationer, uafhængige 
medier samt kommuner, regioner eller 
andre regionale myndigheder.
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Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Enhver medlemsstat, der er 
genstand for en procedure vedrørende 
overholdelsen af retsstatsprincippet, 
modtager først den finansielle støtte, der 
ydes i henhold til denne facilitet, når den 
pågældende procedure er afsluttet, og 
medlemsstaten har truffet afhjælpende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
retsstatsmekanismen omhandlet i 
[Kommissionens forslag til forordning om 
beskyttelse af Unionens budget i tilfælde 
af generaliserede mangler i 
medlemsstaterne for så vidt angår 
retsstatsprincippet (COM/2018/0324) 
(2018/0136(COD)].
Hvis en medlemsstat under 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanen i alvorlig grad og 
gentagne gange krænker 
retsstatsprincippet, tillægges 
Kommissionen beføjelse til direkte at styre 
udbetalingerne af midler under 
faciliteten.

Begrundelse

Respekt for retsstatsprincippet bør efter at være blevet nævnt i en ny betragtning også være 
påkrævet i en artikel, eftersom dette bør være en forudsætning for at modtage støtte fra 
faciliteten.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 

a) en begrundelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
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der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester

der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, herunder 
finanspolitiske aspekter, eller i de 
analytiske oplysninger om den 
pågældende medlemsstat, der er 
udarbejdet af Kommissionens 
tjenestegrene inden for rammerne af det 
europæiske semester, samt 
udfordringerne i forbindelse med artikel 6 
i forordning (EU) nr. 1176/2011. Hvad 
landene i euroområdet angår, fokuseres 
der især på de relevante henstillinger for 
euroområdet, som Rådet har godkendt

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de foranstaltninger, der anses for 
at være i overensstemmelse med de 
landespecifikke henstillinger, som skal 
prioriteres

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) i tilfælde af, at Kommissionen på 
baggrund af en tilbundsgående 
gennemgang konkluderer, at en 
medlemsstat oplever ubalancer eller 
uforholdsmæssigt store ubalancer, en 
redegørelse for, hvordan der skal tages 
hensyn til de henstillinger, der fremsættes 
i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 
nr. 1176/2011

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 3 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) en redegørelse for, hvordan 
planerne vil bidrage til at styrke det indre 
marked

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser, navnlig for SMV'er, og 
medvirker til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og 
konvergens

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en redegørelse for planens 
sammenhæng med de relevante 
dokumenter, der er vedtaget, eller de 
analytiske oplysninger om den 
pågældende medlemsstat, der er 
udarbejdet af Kommissionens 
tjenestegrene inden for rammerne af det 
europæiske semester

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire 
år og for investeringernes vedkommende 
over en periode på højst syv år

d) påtænkte klare delmål og slutmål, 
indikatorer, som gør det muligt at måle 
sådanne og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen af de vækstfremmende 
reformer over perioden frem til den 
31. december 2024 samt for 
investeringernes vedkommende over 
perioden frem til den 31. december 2027

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de planlagte investeringsprojekter 
og den dertil knyttede investeringsperiode

e) de planlagte bæredygtige 
investeringsprojekter og den dertil knyttede 
investeringsperiode,

samt hvilken national myndighed og 
hvilke finansielle formidlere, bortset fra 
nationale erhvervsfremmende banker, der 
er ansvarlige for gennemførelsen af 
investeringsprojekterne

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) oplysninger om eksisterende eller 
planlagt national eller anden offentlig 
finansiering, hvor dette er relevant

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis det er relevant, oplysninger om g) hvis det er relevant, oplysninger om 
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eksisterende eller planlagt EU-finansiering eksisterende eller planlagt EU-finansiering 
og dens koordinering og additionalitet 
med faciliteten

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede delmål og slutmål 
samt de dertil knyttede indikatorer

j) den berørte medlemsstats ordninger 
for effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder de foreslåede klare delmål og 
slutmål samt de dertil knyttede indikatorer

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) en redegørelse for de 
foranstaltninger, som den berørte 
medlemsstat har truffet med henblik på at 
beskytte Unionens finansielle interesser, 
herunder foranstaltninger til 
forebyggelse, påvisning, rapportering, 
korrektion og undersøgelse af 
uregelmæssigheder og svig, inddrivelse af 
tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
anvendte midler og, hvor det er relevant, 
anvendelsen af sanktioner, 
foranstaltninger til sikring af et passende 
samarbejde i forbindelse med de 
initiativer, regler og organer, der har til 
formål at bekæmpelse svig, samt brug af 
systemet til indberetning af 
uregelmæssigheder (IMS), som forvaltes 
af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig. Med henblik på 
påvisning og rapportering anvender 
medlemsstaten det digitale 
performancerapporteringssystem og alle 
andre relevante IT-værktøjer, som 
Kommissionen stiller til rådighed for 
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medlemsstaterne

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) hvis det er relevant, anmodningen 
om lånestøtte og de yderligere delmål som 
omhandlet i artikel 12, stk. 2 og 3, og 
elementerne deri, og "europæisk semester 
for samordning af de økonomiske 
politikker" (i det følgende benævnt "det 
europæiske semester"):

k) hvis det er relevant, anmodningen 
om lånestøtte og de yderligere og klare 
delmål som omhandlet i artikel 12, stk. 2 
og 3, og elementerne deri og

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Genopretnings- og resiliensplaner 
udarbejdes under behørig inddragelse af 
interessenter såsom regionale og lokale 
myndigheder (herunder nationale og 
regionale hovedstæder og/eller de ti 
største byer i den pågældende 
medlemsstat), 
civilsamfundsorganisationer, 
arbejdsmarkedets parter samt 
repræsentanter for den økonomiske sektor 
i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen tæt med den berørte 

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen tæt med den berørte 
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medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede 
supplerende oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt.

medlemsstat, hvilket omfatter høring af de 
lokale og regionale myndigheder, faglige 
sammenslutninger og relevante 
civilsamfundsorganisationer. 
Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger for at sikre, at 
ressourcerne ikke risikerer at blive gjort 
til genstand for svig, korruption eller 
andre ulovligheder, der påvirker 
Unionens økonomiske interesser. Den 
berørte medlemsstat fremlægger de 
ønskede supplerende oplysninger og kan 
om nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, herunder de tilgængelige 
oplysninger om korruptionsniveauet, 
såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester

a) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage til 
effektivt at håndtere udfordringer 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger, herunder for så vidt angår 
retsstatsprincippet og korruption, rettet til 
den berørte medlemsstat eller i andre 
relevante dokumenter, som Kommissionen 
vedtager som led i det europæiske semester

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) om genopretnings- og 
resiliensplanen sikrer en effektiv 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser ved hjælp af foranstaltninger til 
bekæmpelse af svig og forenklede 
procedurer, når det er muligt på nationalt 
plan og eventuelt på regionalt plan, med 
henblik på at undgå ikkesvigagtige 
uregelmæssigheder

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om planen forventes at være af en 
tilstrækkelig standard med hensyn til 
gennemsigtighed og regnskabspraksisser

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest to måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en delegeret 
retsakt. Afgørelsen træffes på grundlag af 
evalueringen af genopretnings- og 
resiliensplanen og kommunikationen med 
den pågældende medlemsstat, herunder 
eventuelle korrektioner. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag.

c) Hvis genopretnings- og 
resiliensplanen ikke opfylder kriterierne i 
artikel 16, stk. 3, på tilfredsstillende vis, 
tildeles den berørte medlemsstat ikke noget 
finansielt bidrag, og denne artikels stk. 5 
finder anvendelse

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten på tilfredsstillende vis har 
gennemført de relevante delmål og 
slutmål, som er udpeget i relation til 
gennemførelsen af genopretnings- og 

a) det finansielle bidrag, der skal 
udbetales i trancher, så snart 
medlemsstaten har nået de relevante 
delmål og slutmål, som er udpeget i 
relation til gennemførelsen af 
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resiliensplanen genopretnings- og resiliensplanen

Begrundelse

Delmål og slutmål skal nås og ikke "gennemføres på tilfredsstillende vis".

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering.

5. Hvis Kommissionens vurdering af 
en genopretnings- og resiliensplan er 
negativ, meddeler den senest fire måneder 
efter medlemsstatens indgivelse af 
forslaget en behørigt begrundet vurdering. 
Kommissionen kan på opfordring fra 
Europa-Parlamentets kompetente udvalg 
give møde for dette udvalg med henblik på 
at redegøre for den negative vurdering. 
Kommissionen stiller relevante 
oplysninger til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig og på lige 
fod.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

3. Hvis Kommissionen finder, at den 
begrundelse, som den berørte medlemsstat 
har fremsat, ikke berettiger en ændring af 
den relevante genopretnings- og 
resiliensplan, afviser Kommissionen 
anmodningen senest fire måneder efter den 
officielle indgivelse af anmodningen efter 
at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner. Hvis gennemførelsen er 
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blevet hæmmet af en af følgende årsager, 
afvises ændringerne, indtil der er 
foretaget en fuldstændig undersøgelse, i 
alvorlige tilfælde af: uregelmæssigheder 
og svig i forbindelse med dårlig 
forvaltning.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter at den berørte medlemsstat har 
opfyldt de relevante delmål og slutmål som 
angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens gennemførelsesretsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er gennemført på tilfredsstillende 
vis. I forbindelse med vurderingen skal der 
også tages hensyn til den i artikel 17, stk. 
6, omhandlede operationelle ordning. 
Kommissionen kan bistås af eksperter.

Efter at den berørte medlemsstat har 
opfyldt de relevante delmål og slutmål som 
angivet i den genopretnings- og 
resiliensplan, som er godkendt ved 
Kommissionens delegerede retsakt, 
forelægger den Kommissionen en behørigt 
begrundet anmodning om betaling af det 
finansielle bidrag og, hvis det er relevant, 
af lånetranchen. Medlemsstaten kan 
indgive sådanne betalingsanmodninger til 
Kommissionen to gange årligt. 
Kommissionen vurderer senest to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen, om de 
relevante delmål og slutmål som angivet i 
den afgørelse, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1, er nået. I forbindelse med 
vurderingen skal der også tages hensyn til 
den i artikel 17, stk. 6, omhandlede 
operationelle ordning. I tilfælde af 
rapporterede uregelmæssigheder eller svig 
eller krænkelser af retsstatsprincippet 
udarbejder Kommissionen en 
vurderingsrapport om, i hvilken 
udstrækning dette har påvirket 
opfyldelsen af målene. Kommissionen kan 
bistås af eksperter.

Begrundelse

Suspendering af betalinger skal baseres på en vurdering foretaget af Kommissionen. 
Betalinger skal kunne suspenderes på grundlag af indberettede uregelmæssigheder, svig og 
manglende overholdelse af retsstatsprincippet. Disse grunde bør udtrykkeligt medtages i 
begrundelsen for, at Kommissionens skal udarbejde en vurderingsrapport.
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Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen som følge af den 
vurdering, der er omhandlet i stk. 3, 
konstaterer, at delmålene og slutmålene 
som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, ikke er 
gennemført på tilfredsstillende vis, 
suspenderes betalingen af hele eller dele af 
det finansielle bidrag. Den berørte 
medlemsstat kan fremsætte sine 
bemærkninger senest en måned efter 
meddelelsen af Kommissionens vurdering.

Hvis Kommissionen som følge af den 
vurdering, der er omhandlet i stk. 3, 
konstaterer, at delmålene og slutmålene 
som angivet i den afgørelse, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, ikke er nået, 
suspenderes betalingen af hele eller dele af 
det finansielle bidrag. Kommissionen kan 
angive, hvilke foranstaltninger der skal 
gennemføres for at sikre, at delmålene og 
slutmålene nås. Den berørte medlemsstat 
kan fremsætte sine bemærkninger senest en 
måned efter meddelelsen af 
Kommissionens vurdering.

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver Kommissionen mulighed for at angive, hvilke afhjælpende 
foranstaltninger medlemsstaten kan eller skal træffe. Desuden kan delmål og slutmål ikke 
gennemføres, men nås.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1.

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, og har garanteret, at 
midler, der er anvendt på 
utilfredsstillende vis, vil blive 
tilbagebetalt.
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Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
annullerer Kommissionen beløbet af det 
finansielle bidrag i henhold til 
finansforordningens artikel 14, stk. 1, 
efter at have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

6. Hvis den berørte medlemsstat ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger 
senest seks måneder efter suspensionen, 
stiller Kommissionen beløbet af det 
pågældende finansielle bidrag til rådighed 
for regionale og lokale myndigheder og 
andre interessenter, herunder 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, der bidrager 
til at løse de udfordringer, der afdækkes i 
genopretnings- og resiliensplanen, efter at 
have givet den berørte medlemsstat 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger inden for to måneder fra 
meddelelsen af Kommissionens 
konklusioner.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis den berørte medlemsstaten 
ikke inden for 18 måneder efter 
vedtagelsen af den i artikel 17, stk. 1, 
omhandlede afgørelse har gjort nogen 
konkrete fremskridt med opfyldelsen af 
relevante delmål og slutmål, annulleres 
beløbet af det finansielle bidrag i henhold 
til finansforordningens artikel 14, stk. 1.

7. Hvis den berørte medlemsstaten 
ikke inden for 18 måneder efter 
vedtagelsen af den i artikel 17, stk. 1, 
omhandlede afgørelse har gjort nogen 
konkrete fremskridt med opfyldelsen af 
relevante delmål og slutmål, stilles beløbet 
af det finansielle bidrag til rådighed for 
regionale og lokale myndigheder og andre 
interessenter, herunder arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer, 
der bidrager til at afhjælpe de 
udfordringer, der identificeres i 
genopretnings- og resiliensplanen.

Ændringsforslag 109
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Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Beskyttelse af EU's finansielle interesser

Medlemsstater, der modtager støtte under 
faciliteten, sikrer beskyttelsen af 
Unionens finansielle interesser ved hjælp 
af proportionelle foranstaltninger, 
herunder til forebyggelse, påvisning, 
rapportering, undersøgelse og korrektion 
af uregelmæssigheder og svig, inddrivelse 
af tabte, uberettiget udbetalte eller 
ukorrekt anvendte midler og, hvor det er 
relevant, pålæggelse af administrative 
sanktioner. Offentlige myndigheder, der 
er involveret i gennemførelsen af 
faciliteten, de endelige modtagere og alle 
involverede tredjeparter, skal ved 
udøvelsen af deres beføjelser give 
Kommissionen, Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig, Den Europæiske 
Anklagemyndighed og Den Europæiske 
Revisionsret de fornødne rettigheder og 
den fornødne adgang.
1. I forbindelse med gennemførelsen 
af faciliteten træffer medlemsstaterne som 
støttemodtagere eller låntagere af midler 
under faciliteten alle nødvendige 
foranstaltninger til at beskytte Unionens 
finansielle interesser, herunder 
obligatorisk undersøgelse om udvisning af 
rettidig omhu for så vidt angår alle 
ansøgere til faciliteten, og navnlig for at 
sikre, at enhver foranstaltning til 
gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter under 
genopretnings- og resiliensplanen er i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
og national ret.
2. De i artikel 13, stk. 2, omhandlede 
låneaftaler og de i artikel 19, stk. 1, 
omhandlede afgørelser skal fastsætte, at 
medlemsstaterne er forpligtet til:
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a) regelmæssigt at kontrollere, at den 
ydede finansiering er blevet anvendt 
korrekt i overensstemmelse med alle 
gældende regler, og at enhver 
foranstaltning til gennemførelse af 
reformer og investeringsprojekter i 
henhold til genopretnings- og 
resiliensplanen er blevet korrekt 
gennemført i overensstemmelse med alle 
gældende regler, herunder EU-retten og 
national ret
b) at træffe passende foranstaltninger til 
at forebygge, påvise og opklare svig og 
korruption samt interessekonflikter som 
defineret i artikel 61, stk. 2 og 3, i 
finansforordningen og tage retlige skridt 
til at inddrive misbrugte midler, herunder 
i forbindelse med enhver foranstaltning til 
gennemførelse af reformer og 
investeringsprojekter under 
genopretnings- og resiliensplanen
c) at lade en betalingsanmodning ledsage 
af: i) en forvaltningserklæring, hvoraf det 
fremgår, at midlerne er anvendt til det 
tilsigtede formål, at de oplysninger, der er 
indgivet sammen med 
betalingsanmodningen, er fuldstændige, 
nøjagtige og pålidelige, og at de indførte 
kontrolsystemer giver den nødvendige 
sikkerhed for, at midlerne blev forvaltet i 
overensstemmelse med alle gældende 
regler, og ii) en oversigt over de revisioner 
og kontroller, der er foretaget, herunder 
eventuelle udpegede svagheder og 
afhjælpende foranstaltninger, der er 
truffet
d) med henblik på revision og kontrol af 
anvendelsen af midler i forbindelse med 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og investeringsprojekter under 
genopretnings- og resiliensplanen at 
indsamle følgende kategorier af data i et 
elektronisk og søgbart format og i en 
enkelt database: i) navnet på den endelige 
støttemodtager, ii) navn på kontrahenten 
og underleverandøren, når 
slutmodtageren af midler er en 
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ordregivende myndighed i 
overensstemmelse med Unionens eller 
nationale bestemmelser om offentlige 
udbud, iii) fornavn(e), efternavn(e) og 
fødselsdato for den eller de reelle ejere af 
modtageren af midler eller kontrahenten 
som defineret i artikel 3, nr. 6), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/849 af 20. maj 2015 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvask af penge eller finansiering af 
terrorisme og iv) en liste over enhver 
foranstaltning til gennemførelse af 
reformer og investeringsprojekter i 
henhold til genopretnings- og 
resiliensplanen og det samlede beløb for 
offentlig finansiering ved angivelse af det 
beløb, der er udbetalt fra faciliteten og 
andre EU-fonde
e) at pålægge alle endelige modtagere af 
midler, der udbetales med henblik på 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og investeringsprojekter, der er 
omfattet af genopretning- og 
resiliensplanen, eller alle andre personer 
eller enheder, der er involveret i 
gennemførelsen af disse, en forpligtelse til 
udtrykkeligt at bemyndige Kommissionen, 
OLAF, EPPO og Revisionsretten til at 
udøve deres rettigheder som fastsat ved 
artikel 129, stk. 1, i finansforordningen, 
samt til at pålægge alle endelige 
modtagere af midler tilsvarende 
forpligtelser
f) at opbevare akter i overensstemmelse 
med artikel 132 i forordning 
[finansforordningen].
3. De aftaler, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 2, og de afgørelser, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 1, skal også 
give Kommissionen ret til at nedsætte 
støtte fra faciliteten forholdsmæssigt og 
inddrive ethvert skyldigt beløb til 
Unionens budget eller til at kræve førtidig 
tilbagebetaling af et lån i tilfælde af svig, 
korruption og interessekonflikt, der 
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skader Unionens finansielle interesser, 
eller misligholdelse af forpligtelser, der 
følger af nævnte aftaler og afgørelser. 
Når Kommissionen træffer afgørelse om 
inddrivelsesbeløbet, nedsættelsen eller det 
beløb, der skal tilbagebetales før tid, 
overholder den proportionalitetsprincippet 
og tager hensyn til alvoren af den svig, 
korruption og interessekonflikt, der 
skader Unionens finansielle interesser, 
eller misligholdelsen af forpligtelser. 
Medlemsstaten skal have mulighed for at 
fremsætte sine bemærkninger, før 
nedsættelsen gennemføres, eller før der 
anmodes om førtidig tilbagebetaling.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19b
Betalinger til endelige modtagere

1. Der fastsættes et loft for det 
samlede beløb, som en reel ejer af en 
økonomisk aktør, der modtager støtte til 
investeringer fra faciliteten, modtager, 
når en sådan ejer er en fysisk person. 
Loftet fastsættes til 1 000 000 EUR pr. 
reel ejer. Kommissionen underrettes, hvis 
loftet overskrides. Kommissionen 
evaluerer fra sag til sag, om der i behørigt 
begrundede tilfælde kan indrømmes en 
undtagelse. Kommissionen udarbejder 
klart definerede objektive kriterier, som 
hurtigst muligt offentliggøres i form af 
retningslinjer til medlemsstaternes 
myndigheder.
2. Der oprettes et særskilt dataarkiv 
over modtagere, som er blevet bevilget en 
undtagelse fra loftet på 1 000 000 EUR. 
Kommissionen indsamler oplysninger om 
alle de udbetalinger, der er fortaget til 
hver enkelt modtager, herunder den reelle 
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ejer, i det digitale 
performancerapporteringssystem og 
aggregerer det samlede beløb pr. reel ejer.
3. 

Performanceindberetningssysteme
t tilpasses til dette formål.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19b
Ekstern revision

1. Revisionsretten udøver sine 
beføjelser i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 7 samt artikel 287, stk. 
1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.
2. Revisionsretten informeres om de 
interne regler, der er omhandlet i artikel 
60, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 
2018/1046, herunder udpegelsen af 
anvisningsberettigede, samt om det 
fuldmagtsinstrument, der er omhandlet i 
nævnte forordnings artikel 79.
3. Revisionsretten kan afgive 
udtalelse om spørgsmål vedrørende 
faciliteten på anmodning af 
Kommissionen, Rådet eller Parlamentet.
4. Samtidig med den årsberetning, 
der er omhandlet i artikel 258 i 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046, 
afgiver Revisionsretten over for Europa-
Parlamentet og Rådet en erklæring om 
regnskabernes rigtighed og om 
facilitetens underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Ændringsforslag 112
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Den berørte medlemsstat skal som led i det 
europæiske semester hvert kvartal aflægge 
rapport om de fremskridt, der gøres med 
gennemførelsen af genopretnings- og 
resiliensplanerne, herunder den i artikel 17, 
stk. 6, omhandlede operationelle ordning. I 
den forbindelse skal medlemsstaternes 
kvartalsvise rapporter afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der skal anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne. For 
at sikre større gennemsigtighed og 
ansvarlighed giver de repræsentanter for 
medlemsstaterne, der er ansvarlige for 
genopretnings- og resiliensplanerne, og 
de relevante institutioner og interessenter 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet 
møde i de kompetente udvalg for at drøfte 
de foranstaltninger, der er planlagt og 
skal træffes i henhold til denne 
forordning. Medlemsstaterne stiller 
relevante oplysninger til rådighed for 
Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt 
på et hvilket som helst tidspunkt under 
processen.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
Rådet uden unødig forsinkelse. Den 
berørte medlemsstat kan anmode 
Kommissionen om at redigere følsomme 
eller fortrolige oplysninger, hvis 

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens delegerede 
retsakt i overensstemmelse med artikel 17, 
samt de nationale rapporter, som er 
omhandlet i nærværende forordnings 
artikel 20, til Europa-Parlamentet og Rådet 
uden unødig forsinkelse.
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offentliggørelse ville skade 
medlemsstatens samfundsinteresser.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen til den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de berørte 
nationale myndigheder.

2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen til den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
ved at fremvise et synligt EU-logo, 
herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder samt med faglige 
sammenslutninger og relevante 
civilsamfundsorganisationer. 
Kommissionen sikrer synligheden af 
udgifterne under faciliteten ved klart at 
angive, at de støttede projekter skal 
mærkes tydeligt som et "EU-initiativ for 
genopretning".

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen aflægger hvert 
halve år rapport til Europa-Parlamentet 
om de fremskridt, der er gjort med hensyn 
til at nå delmålene i genopretnings- og 
resiliensplanerne, samt om planernes 
komplementaritet med eksisterende EU-
programmer. De halvårlige rapporter skal 
indeholde en oversigt over det af de 
enkelte medlemsstater gennemførte EU-
budget, med angivelse af hvilke aktiviteter 
der er blevet støttet over Unionens budget, 
herunder de samlede modtagne beløb pr. 
endelig reel ejer, ved hjælp af det digitale 
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performancerapporteringssystem.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) indføre enkle og klare procedurer 
for at undgå en alt for stor administrativ 
byrde for de involverede offentlige 
myndigheder og endelige modtagere

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det digitale 
performancerapporteringssystem 
centraliserer de oplysninger, der er 
nødvendige for at identificere de endelige 
modtagere, herunder deres reelle ejere, af 
finansiel støtte under faciliteten til 
gennemførelse af aktiviteterne under 
faciliteten i hver medlemsstat. Det er de 
nationale myndigheders ansvar at 
gennemføre en undersøgelse om 
udvisning af rettidig omhu.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsrapport Halvårsrapport

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en årsrapport om gennemførelsen af 
den facilitet, der oprettes ved denne 
forordning.

1. En gang om året forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en halvårsrapport om 
gennemførelsen af den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Halvårsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten og om 
enhver udvikling for så vidt angår 
betalingerne.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Årsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

3. Halvårsrapporten skal desuden 
indeholde følgende oplysninger:

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den fuldstændige liste over 
facilitetens endelige støttemodtagere samt 
formålet med hvert af de tiltag, der helt 
eller delvis finansieres af faciliteten
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Begrundelse

En sådan liste vil, når den er offentliggjort, hjælpe alle relevante institutioner eller organer, 
såsom Europa-Parlamentet, OLAF, Revisionsretten eller EPPO, med at udføre de nødvendige 
revisioner og kontroller.

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et afsnit for hver medlemsstat med 
nærmere oplysninger om, hvordan 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning gennemføres i 
overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 61

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Årsrapporten fremsendes til 
Europa-Parlamentet og Rådet som led i 
den integrerede regnskabs- og 
ansvarlighedsrapportering og er 
underlagt den årlige procedure for 
meddelelse af decharge til Kommissionen 
for budgettets gennemførelse, jf. artikel 
260-262 i forordning (EU, Euratom) 
2018/1046, som et særskilt kapitel i 
dechargebetænkningen for 
Kommissionen i overensstemmelse med 
nærværende forordnings artikel 7.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler skal 
anerkende EU-midlernes oprindelse og 
sikre synligheden af disse, navnlig ved 
promovering af tiltagene og disses 
resultater, gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og forholdsmæssige 
målrettede oplysninger til offentligheden, 
herunder via medierne, på en 
ikkediskriminerende måde.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre synligheden af Den 
Europæiske Unions støtte gennem 
genopretnings- og resiliensfaciliteten skal 
medlemsstaterne informere deres borgere 
om de projekter, der finansieres under 
faciliteten, ved hjælp af deres offentlige 
radio- og TV-tjenester. Såfremt 
investeringerne overstiger 0,1 % af 
medlemsstatens BNP, bør en 
repræsentant for Kommissionen være til 
stede ved gennemførelsesceremonien for 
at sætte fokus på, at der er tale om en EU-
investering.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen bør i sine 
kommunikationsaktiviteter benytte sig af 
lokale interessentnetværk for at sikre, at 
midlerne hurtigt når frem til de 
støttemodtagere, der har behov for dem, 
og fjerne alle barrierer for information 
om de tilgængelige midler under 
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faciliteten.

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 14, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028.
3. Den i artikel 14 omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen eksperter, 
som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.
5. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Ændringsforslag 129
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Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) om forpligtelsen til at inddrage 
interessenter i processen med 
udarbejdelse af genopretnings- og 
resiliensplaner i overensstemmelse med 
artikel 15, stk. 5, i denne forordning blev 
opfyldt fuldt ud i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – afsnit 2.7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.7a Genopretnings- og resiliensplanen 
blev udarbejdet under behørig inddragelse 
af interessenter, såsom regionale og 
lokale myndigheder (herunder nationale 
og regionale hovedstæder og/eller de ti 
største byer i den pågældende 
medlemsstat), 
civilsamfundsorganisationer, 
arbejdsmarkedets parter samt 
repræsentanter for den økonomiske sektor 
i overensstemmelse med 
partnerskabsprincippet. Kommissionen 
tager hensyn til følgende elementer ved 
vurderingen ud fra dette kriterium:
- Medlemsstaten har indledt en dialog 
med interessenterne under udarbejdelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne, og 
der er etableret organiserede kanaler til 
indsamling og analyse af interessenternes 
holdninger. Der er afholdt egnede fora 
med deltagelse af interessenter for at 
udveksle synspunkter om genopretnings- 
og resiliensplanerne
- medlemsstaten har undersøgt, vurderet 
og taget hensyn til forslag fremsat af 
interessenterne.
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Rating
A – I høj grad
B – I moderat grad
C – I ringe grad
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12.10.2020

UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Ordfører for udtalelse: Corina Crețu

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som 
er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19-pandemien. 
Denne pandemi er meget mere end en 
sundhedskrise; dens økonomiske og 
sociale indvirkning varierer fra land til 
land med en mulig stigning i 
fattigdommen og ulighederne i Unionen. 
Investeringer under en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") bør derfor 
adressere de eksisterende uligheder på 
sundhedsområdet i hele Unionen og 



PE655.950v03-00 338/411 RR\1217780DA.docx

DA

krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

samtidig sikre lige beskyttelse med særligt 
fokus på de mest sårbare i samfundet. 
Den aktuelle covid-19-pandemi såvel som 
den tidligere økonomiske og finansielle 
krise har vist, at udvikling af sunde og 
resiliente økonomier og finansielle 
systemer, der bygger på stærke 
økonomiske og sociale strukturer, hjælper 
medlemsstaterne til at tackle og reagere 
mere effektivt på chok og til hurtigere at 
komme på fode igen bagefter. De 
mellemsigtede og langsigtede 
konsekvenser af covid-19-krisen for 
økonomien generelt og navnlig for 
sundhedssektoren vil i meget høj grad 
afhænge af, hvor hurtigt medlemsstaternes 
økonomier kommer sig over krisen, hvilket 
igen afhænger af det finanspolitiske 
råderum, medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig og 
samhørighedsstyrkende genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at 

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter 
med henblik på at undgå de fejl, som blev 
begået under håndteringen af den seneste 
globale økonomiske, sociale og finansielle 
krise, som førte til en uddybning af de 
økonomiske og sociale forskelle. 
Reformerne er derfor af afgørende 
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bane vejen for en hurtig genopretning. betydning for at skabe en bæredygtig 
genopretning og understøtte øget 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed. Dette er endnu mere 
afgørende for at bane vejen for en hurtig 
genopretning og økonomisk udvikling på 
mellemlang og lang sigt.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) God forvaltningspraksis er en 
forudsætning for vellykket forvaltning og 
administration af en reform. Den 
administrative kapacitet i de offentlige 
myndigheder og en bred vifte af 
interesserede parter spiller en central rolle 
i den forbindelse og i opstillingen og 
gennemførelsen af budgettet, 
regnskabsaflæggelsen og revisionen og 
fastsættelsen af regler for kontrol og de 
finansielle aktørers ansvar i 
overensstemmelse med de finansielle 
regler, der er vedtaget på grundlag af 
traktatens artikel 322. Derfor bør de 
offentlige myndigheders og 
støttemodtagernes kapacitetsopbygning 
gennemføres på passende vis.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 
genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer med 
europæisk merværdi, der i den aktuelle 
situation kan bidrage til at sætte fart i 
medlemsstaternes genopretning, undgå, at 
flere tusind arbejdspladser går tabt, og 
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processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

styrke vækstpotentialet på mellemlang og 
lang sigt. Investeringer i grønne og digitale 
teknologier, kapaciteter og processer, der 
skal støtte omstillingen til ren vedvarende 
energi til en overkommelig pris og derved 
fremme energieffektiviteten i boligsektoren 
og andre nøglesektorer i økonomien samt 
produktivitet, er vigtige for at fremme og 
opnå inklusiv bæredygtig vækst og bidrage 
til at skabe arbejdspladser af høj kvalitet 
og fremme konkurrenceevnen. Dette vil 
også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder 
og fremme en videnbaseret økonomi for at 
mindske de uligheder, som covid-19-
pandemien har udstillet, især den digitale 
kløft i regioner, der er omfattet af 
traktatens artikel 174. Der er behov for 
større investeringer i digitalisering, digital 
innovation og digital konnektivitet, som 
vil muliggøre en retfærdig omstilling, 
navnlig for de mest sårbare i samfundet, 
såsom de ældre, til den digitale økonomi.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For investeringer under faciliteten 
bør partnerskabsprincippet og 
flerniveaustyringen styrkes i alle regioner 
og kommuner. Flerniveaustyring er vigtig 
i processen med det europæiske semester, 
da covid-19-pandemien har påvirket 
territorierne i en medlemsstat på 
forskellige måder. Derfor er inddragelsen 
af regionale og lokale offentlige 
myndigheder samt af arbejdsmarkedets 
parter og andre repræsentanter for 
erhvervslivet og de relevante organer, der 
repræsenterer civilsamfundet, såsom 
NGO'er, afgørende for facilitetens 
arbejde. Medlemsstaterne bør høre alle 
partnere, når de udarbejder og 
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gennemfører deres genopretnings- og 
resiliensplaner, og sikre, at midlerne 
hurtigt kommer ud til modtagere i nød. 
Da de sektorer, hvor der er en høj 
forekomst af unge under 25 år og kvinder, 
i uforholdsmæssig høj grad er blevet ramt 
af covid-19-krisen, og arbejdsløsheden 
stiger i disse sektorer, er det desuden 
nødvendigt at tage hånd om deres særlige 
situation. Ligestilling mellem kønnene bør 
derfor prioriteres højt i alle faser af 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne for at 
afhjælpe den nuværende kønsbestemte 
forskel. Der bør lægges vægt både på 
byområderne som drivkræfter for den 
grønne og digitale omstilling og på 
regioner, der lider under naturbetingede 
eller demografiske ulemper.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en genopretnings- og 
resiliensfacilitet ("faciliteten") ved denne 
forordning, der skal yde effektiv finansiel 
og væsentlig støtte til at intensivere 
gennemførelsen af reformer og offentlige 
investeringer i forbindelse hermed i 
medlemsstaterne. Faciliteten bør være 
omfattende og desuden nyde godt af de 
erfaringer, som Kommissionen og 
medlemsstaterne har gjort i forbindelse 
med anvendelsen af de øvrige instrumenter 
og programmer.

(8) På denne baggrund er det 
nødvendigt at styrke den nuværende 
ramme for støtte til medlemsstaterne og 
yde solid direkte finansiel støtte til 
medlemsstaterne gennem et innovativt 
redskab. Med henblik herpå bør der 
oprettes en facilitet ved denne forordning, 
der skal yde effektiv finansiel og væsentlig 
støtte til at intensivere gennemførelsen af 
reformer og offentlige investeringer i 
forbindelse hermed, som vil medføre en 
forbedring af medlemsstaternes 
bæredygtighed og konkurrenceevne. 
Faciliteten bør være omfattende og 
desuden nyde godt af de erfaringer, som 
Kommissionen og medlemsstaterne har 
gjort i forbindelse med anvendelsen af de 
øvrige instrumenter og programmer.



PE655.950v03-00 342/411 RR\1217780DA.docx

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) De horisontale principper som 
fastsat i artikel 8, 10 og 11 i traktaten og i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder bør 
overholdes, såvel som forpligtelserne i 
FN's konvention om barnets rettigheder 
og FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap. Facilitetens 
målsætninger omfatter endvidere 
bæredygtig udvikling og Unionens 
fremme af målet om bevarelse, beskyttelse 
og forbedring af miljøkvaliteten, jf. 
traktatens artikel 191, stk. 1, og de 
forpligtelser, der er indgået under 
Parisaftalen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst såvel som 
andre udviklingsmålsætninger og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 30 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
sikre overensstemmelse, sammenhæng og 
synergi med FN's 2030-dagsorden. Med 
henblik på at kvalificere en investering 
som bæredygtig, bør der anvendes en 
taksonomi, der bl.a. er fastlagt i Europa-
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Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse 
af en ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer og om ændring af 
forordning (EU) 2019/20881a og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/2088 af 27. november 2019 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i 
sektoren for finansielle tjenesteydelser 1b, 
for så vidt angår miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter.
__________________
1aEUT L 198 af 22.6.2020, s. 13.
1bEUT L 317 af 9.12.2019, s. 1.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne omstilling, men også 
den digitale omstilling. De vil begge spille 
en vigtig rolle i relanceringen og 
moderniseringen af vores økonomi.

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også, samtidig 
med at der tages hensyn til 
medlemsstaternes vækstprioriteter, lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne omstilling, men også 
den digitale omstilling, der er 
videnbaseret. De vil begge spille en 
afgørende rolle i omstillingen og 
moderniseringen af vores økonomi.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre det muligt at træffe 
foranstaltninger, der kæder faciliteten 
sammen med forsvarlig økonomisk 
styring, med henblik på at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, bør Rådet 
tillægges beføjelse til på forslag af 
Kommissionen og ved 
gennemførelsesretsakter at suspendere 
fristen for vedtagelse af afgørelser om 
forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og at suspendere 
betalinger under denne facilitet i tilfælde 
af væsentlig manglende overholdelse i 
relation til de relevante tilfælde, der 
vedrører den økonomiske styringsproces 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) XXX/XX [CPR] 
(...). Rådet bør tillige tillægges beføjelse til 
på forslag af Kommissionen at ophæve 
disse suspensioner ved 
gennemførelsesretsakter i relation til de 
samme relevante tilfælde.

udgår

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed med henblik på 
en mere harmonisk udvikling på tværs af 
medlemsstaterne. Med henblik herpå bør 
den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale og fremme investeringer i 
nøglesektorer, fremme skabelse og 
bevarelse af arbejdspladser af høj kvalitet, 
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herunder for unge under 25 og kvinder, 
styrke de sociale rettigheder i 
overensstemmelse med den europæiske 
søjle for sociale rettigheder samt befordre 
bæredygtig økonomisk vækst på 
mellemlang og lang sigt. For at sikre, at 
ingen lades i stikken, bør der være særligt 
fokus på de mest sårbare 
befolkningsgrupper. Faciliteten bør også 
bidrage til opnåelse af ligestilling mellem 
mænd og kvinder som fastsat i traktatens 
artikel 8.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima-
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og miljøpolitiske prioriteter. , miljømæssige og digitale prioriteter samt 
dens sociale, økonomiske og territoriale 
samhørighed.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

(19) For at sikre et meningsfuldt 
finansielt bidrag, som står mål med 
medlemsstaternes faktiske behov for at 
iværksætte og gennemføre reformerne og 
investeringerne i genopretnings- og 
resiliensplanen, bør der fastsættes et 
maksimalt finansielt bidrag for dem under 
faciliteten for så vidt angår den finansielle 
støtte (dvs. den ikketilbagebetalingspligtige 
finansielle støtte). Maksimalbeløbet 
beregnes på grundlag af befolkningen, 
reciprokværdien af bruttonationalproduktet 
(BNP) pr. indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat 
under hensyntagen til procentdelen af 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse (NEET), og andelen af 
befolkningen, der er i risiko for fattigdom.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 

(20) Det er nødvendigt at indføre en 
procedure for medlemsstaternes indgivelse 
af forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner og indholdet i dem. Med 
henblik på at sikre formålstjenlige 
procedurer bør en medlemsstat indgive en 
genopretnings- og resiliensplan senest den 
30. april i form af et særskilt bilag til det 
nationale reformprogram. For at sikre en 
hurtig gennemførelse bør medlemsstaterne 
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kunne indgive et udkast til en plan sammen 
med budgetforslaget for det kommende år 
den 15. oktober i det foregående år.

indgive et udkast til en plan sammen med 
budgetforslaget for det kommende år den 
15. oktober i det foregående år. De af 
medlemsstaterne forelagte genopretnings- 
og resiliensplaner bør være offentligt 
tilgængelige.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Europa-Parlamentet bør 
have adgang til alle oplysninger om 
forhandlingerne mellem Kommissionen 
og medlemsstaterne om de enkelte 
genopretnings- og resiliensplaner i alle 
faser af processen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør identificere sektorer, 
der halter bagefter, indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet, 
herunder for unge under 25 og kvinder, 
styrkelse af de sociale rettigheder såvel 
som forbedring af økonomisk og social 
resiliens med henblik på en bedre reaktion 
på forskellige typer af asymmetriske og 
symmetriske chok; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling og en 
stærkere konkurrenceevne; den bør tillige 
indeholde en redegørelse for den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
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og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt 
ud og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil tage 
hensyn til den begrundelse og de 
elementer, som den berørte medlemsstat 
fremsætter, såvel som samtykket fra de 
involverede interesserede parter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling, bedre resiliens på 
sundhedsområdet samt stærkere 
konkurrenceevne og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om den forventes at 
bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens bæredygtige og inklusive 
vækstpotentiale, tiltrækning af 
investeringer, skabelse af arbejdspladser 
af høj kvalitet for alle og økonomiske og 
sociale resiliens, afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser samt 
medvirke til at forbedre den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed; om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 



RR\1217780DA.docx 349/411 PE655.950v03-00

DA

beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige såvel som offentlig-
private investeringsprojekter, der 
repræsenterer sammenhængende, effektive 
og tilstrækkelige tiltag; og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra simple kriterier. Det 
finansielle bidrag bør fastsættes på 
grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til den genopretnings- og 
resiliensplan, som den berørte medlemsstat 
har foreslået.

(25) Af forenklingshensyn bør 
fastsættelsen af det finansielle bidrag 
foregå ud fra simple kriterier, som 
respekterer medlemsstatens behov. Det 
finansielle bidrag bør fastsættes på 
grundlag af de anslåede samlede 
omkostninger til den genopretnings- og 
resiliensplan, som den berørte medlemsstat 
har foreslået.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 

(27) For at sikre, at den finansielle støtte 
frontloades i de første år efter krisen, og for 
at sikre forenelighed med den tilgængelige 
finansiering for dette instrument bør 
tildelingen af midler til medlemsstaterne 
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være tilgængelig indtil den 31. december 
2024. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2022. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2024.

være tilgængelig indtil den 31. december 
2025. I det øjemed bør der være indgået 
retlige forpligtelser for mindst 60 % af den 
ikketilbagebetalingspligtige støtte senest 
den 31. december 2024. Der bør være 
indgået retlige forpligtelser for det 
resterende beløb senest den 31. december 
2025.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2024. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 

(29) En anmodning om et lån bør 
begrundes i finansielle behov knyttet til 
yderligere reformer og investeringer i 
genopretnings- og resiliensplanen, især 
sådanne, som er af relevans for den grønne 
og den digitale omstilling, og dermed 
højere omkostninger til planen end det 
maksimale finansielle bidrag, der er (vil 
blive) tildelt i form af det 
ikketilbagebetalingspligtige bidrag. Det bør 
være muligt at indgive anmodningen om et 
lån sammen med planen. Hvis der anmodes 
om et lån på et andet tidspunkt, bør 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål. For at 
sikre frontloading af ressourcerne bør 
medlemsstaterne anmode om lånestøtte 
senest den 31. august 2025. Med henblik 
på forsvarlig økonomisk forvaltning bør 
der være et loft over det samlede beløb for 
alle lån, der ydes i henhold til denne 
forordning. Endvidere bør 
maksimumslånebeløbet for den enkelte 
medlemsstat ikke overstige 4,7 % af 
medlemsstatens bruttonationalindkomst. 
Under ekstraordinære omstændigheder bør 
det være muligt at hæve loftet, hvis der er 
ressourcer til rådighed. Af de samme 
hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning 
bør det være muligt at udbetale lånet i 
trancher på betingelse af opnåelse af 
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resultater. resultater.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen. Suspension og annullation 
af det finansielle bidrag bør være mulig, 
når medlemsstaten ikke har gennemført 
genopretnings- og resiliensplanen på 
tilfredsstillende vis. Der bør indføres en 
passende kontradiktorisk procedure for at 
sikre, at Kommissionens afgørelser 
vedrørende suspension, annullation og 
inddrivelse af udbetalte beløb garanterer 
medlemsstaternes ret til at fremsætte 
bemærkninger.

(32) Med henblik på forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør der fastsættes 
særlige regler for budgetforpligtelser, 
betalinger, suspension, annullation og 
inddrivelse af midler. For at sikre 
forudsigelighed bør medlemsstaterne 
kunne indgive anmodninger om betalinger 
to gange årligt. Betalinger bør foretages i 
trancher og bør bygge på Kommissionens 
positive vurdering af medlemsstatens 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, idet man prioriterer 
foranstaltninger til at afhjælpe mangler 
frem for at pålægge sanktioner. 
Suspension og annullation af det finansielle 
bidrag bør være mulig, når medlemsstaten 
ikke har gennemført genopretnings- og 
resiliensplanen på tilfredsstillende vis. Der 
bør indføres en passende kontradiktorisk 
procedure for at sikre, at Kommissionens 
afgørelser vedrørende suspension, 
annullation og inddrivelse af udbetalte 
beløb garanterer medlemsstaternes ret til at 
fremsætte bemærkninger. Kommissionen 
bør informere Europa-Parlamentet og 
Rådet om sin afgørelse om at suspendere 
eller annullere finansielle bidrag til en 
medlemsstat. Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som fastsat i processen 
med det europæiske semester aflægge 
rapport om fremskridtene med at 
gennemføre genopretnings- og 
resiliensplanen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
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Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Af gennemsigtighedsgrunde bør de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
Kommissionen har vedtaget, meddeles til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

(34) Af gennemsigtighedsgrunde 
meddeles de genopretnings- og 
resiliensplaner, som Kommissionen har 
vedtaget, såvel som en fuldstændig liste 
over de endelige støttemodtagere, til 
Europa-Parlamentet og Rådet, og 
Kommissionen bør iværksætte 
kommunikationsaktiviteter i det omfang 
det er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 

(40) Unionens finansielle interesser skal 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder og 
svig, inddrivelse af tabte, uberettiget 
udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og 
i påkommende tilfælde ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201314, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9515, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9616 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193917. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet, for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. 
forordning (EU) 2017/1939, efterforske og 
retsforfølge svig og andre strafbare 
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handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder. 

handlinger, der skader Unionens finansielle 
interesser, som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/137118. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 
sikre, at tredjeparter, der er involveret i 
gennemførelsen af EU-midler, giver 
Kommissionen, OLAF, EPPO og Den 
Europæiske Revisionsret tilsvarende 
rettigheder. Europa-Parlamentet bør 
udøve sin forudgående demokratiske 
kontrol og efterfølgende kontrol af, at 
midlerne ydet under faciliteten er givet 
godt ud, skaber EU-merværdi og støtter 
medlemsstaternes økonomiske og sociale 
resiliens. Medlemsstaterne opfordres 
derfor til at vedtage og anvende effektive 
foranstaltninger til bekæmpelse af svig 
med støtte fra de eksisterende agenturer 
for bekæmpelse af svig på medlemsstats- 
og EU-plan, såsom OLAF og, hvor det er 
relevant, EPPO, og til at håndhæve 
retsstatsprincippet.

_________________ _________________
14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

14Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

15 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

15Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

16 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 

16Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
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stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

17 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

17Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. den proces, der er omhandlet i 
artikel 2-a i Rådets forordning (EF) nr. 
1466/97 af 7. juli 199720.

3. den proces, der er omhandlet i 
artikel 2-a i Rådets forordning (EF) nr. 
1466/97 af 7. juli 199720. I denne 
forordning suppleres den med 
inddragelsen af regioner, byer og 
kommuner.

_________________ _________________
20 Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. 
juli 1997 om styrkelse af overvågningen af 
budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker (EFT 
L 209 af 2.8.1997, s. 1).

20 Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. 
juli 1997 om styrkelse af overvågningen af 
budgetstillinger samt overvågning og 
samordning af økonomiske politikker (EFT 
L 209 af 2.8.1997, s. 1).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3
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Anvendelsesområde Anvendelsesområde

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, herunder 
pleje, konkurrenceevne, resiliens, 
koordineringskapacitet, 
kriseberedskabsprocedurer, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed med henblik på en 
mere harmonisk udvikling ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og samtidig 
tackle de sociale uligheder og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale, skabe mere 
konkurrencedygtige videnbaserede 
økonomier, fremme jobskabelse og -
bevarelse efter covid-19-krisen, navnlig 
inden for sundhedssektoren samt fremme 
bæredygtig vækst på mellemlang og lang 
sigt.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Horisontale principper

1. Medlemsstaterne og 
Kommissionen sikrer, at de 
grundlæggende rettigheder respekteres, 
og at Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder overholdes i 
forbindelse med gennemførelsen af 
faciliteten.
Da dette charter omfatter alle de 
rettigheder, der er omfattet af Den 
Europæiske Unions Domstols retspraksis, 
de rettigheder og friheder, der er 
nedfældet i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, og andre 
rettigheder og principper, der følger af 
fælles forfatningsmæssige traditioner i 
Den Europæiske Unions lande og andre 
internationale instrumenter, skal der 
tages passende skridt til at forhindre 
krænkelser af disse grundlæggende 
rettigheder, såsom bekæmpelse af 
forskelsbehandling og ulighed mellem 
kønnene.
2. Facilitetens målsætninger 
forfølges i overensstemmelse med 
målsætningen om at fremme en 
bæredygtig udvikling som fastsat i artikel 
11 i traktaten;

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 

2 De i stk. 1, litra a), omhandlede 
beløb kan også dække udgifter til de 
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forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder og 
informations- og kommunikationstiltag, 
såsom institutionel kommunikation om 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
de angår denne forordnings formål, 
udgifter i forbindelse med IT-netværk, der 
fokuserer på informationsbehandling og -
udveksling, institutionelle IT-værktøjer 
samt alle andre udgifter til teknisk og 
administrativ støtte, som Kommissionen 
afholder i forbindelse med forvaltningen 
af hvert instrument. Udgifterne kan også 
omfatte omkostninger til andre 
støtteaktiviteter såsom kvalitetskontrol og 
overvågning af projekter i marken og 
omkostninger til peerrådgivning og 
eksperter i forbindelse med vurdering og 
gennemførelse af reformer og 
investeringer.

forberedende aktiviteter samt tilsyns-, 
kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for forvaltningen af hvert instrument og for 
at nå dets mål, herunder informations- og 
kommunikationstiltag, såsom institutionel 
kommunikation om Unionens politiske 
prioriteter, udgifter til administrativ støtte, 
som Kommissionen, medlemsstaterne eller 
forvaltningsmyndighederne afholder i 
forbindelse med hvert instruments 
funktion. Udgifterne kan også omfatte 
omkostninger til andre støtteaktiviteter 
såsom kvalitetskontrol og overvågning af 
projekter i marken og omkostninger til 
peerrådgivning i forbindelse med 
vurdering og gennemførelse af reformer 
og investeringer.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Midler fra programmer under delt 

forvaltning
Midler, der er tildelt medlemsstaterne 
under delt forvaltning, kan på disses 
anmodning overføres til faciliteten. 
Kommissionen forvalter disse midler 
direkte i overensstemmelse med 
finansforordningens artikel 62, stk. 1, 
litra a). De omhandlede midler anvendes 
til fordel for den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag 29
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten supplerer støtte, der 
ydes under andre EU-fonde og -
programmer. Reform- og 
investeringsprojekter kan modtage støtte 
fra andre EU-programmer og -
instrumenter, forudsat at denne støtte ikke 
dækker de samme omkostninger.

Støtte under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten supplerer støtte, der 
ydes under andre EU-fonde og -
programmer. Enhver overlapning bør dog 
undgås. Reform- og investeringsprojekter 
kan modtage støtte fra andre EU-
programmer og -instrumenter, forudsat at 
denne støtte ikke dækker de samme 
omkostninger.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Foranstaltninger, der kæder faciliteten 

sammen med forsvarlig økonomisk 
styring

1. I tilfælde af væsentlig manglende 
overholdelse i relation til et af de tilfælde, 
der er omhandlet i artikel 15, stk. 7, i 
forordningen om fælles bestemmelser for 
(...) [CPR], vedtager Rådet på forslag fra 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
suspension af fristen for vedtagelse af de 
afgørelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 1 og 2, eller om suspension af 
betalinger under genopretnings- og 
resiliensfaciliteten.
Afgørelsen om suspension af betalinger 
som omhandlet i første afsnit finder 
anvendelse på betalingsanmodninger, der 
er indgivet efter datoen for afgørelsen om 
suspension.
Suspensionen af den i artikel 17 
omhandlede frist gælder fra dagen efter 
vedtagelsen af den afgørelse, der er 
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omhandlet i første afsnit.
I tilfælde af suspension af betalinger 
finder artikel 15, stk. 9, i forordningen om 
fælles bestemmelser for (...) anvendelse.
2. Hvis et af de tilfælde, der er omhandlet 
i artikel 15, stk. 11, i forordningen om 
fælles bestemmelser for [...], gør sig 
gældende, vedtager Rådet på forslag af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en afgørelse om 
ophævelse af suspensionen af den frist 
eller de betalinger, der er omhandlet i 
foregående stykke.
De relevante procedurer eller betalinger 
genoptages dagen efter ophævelsen af 
suspensionen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat.

Der beregnes et maksimalt finansielt bidrag 
for hver medlemsstat med henblik på 
tildeling af det i artikel 5, stk. 1, litra a), 
omhandlede beløb under anvendelse af 
metoden i bilag I, på grundlag af 
befolkningen, reciprokværdien af 
bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
indbygger og den relative 
arbejdsløshedsprocent i hver medlemsstat, 
under hensyntagen til procentdelen af 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse (NEET), og andelen af 
befolkningen, der er i risiko for fattigdom.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en periode frem til den 31. 1. I en periode frem til den 31. 
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december 2022 stiller Kommissionen 334 
950 000 000 EUR til rådighed til tildeling, 
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). 
Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

december 2024 stiller Kommissionen 334 
950 000 000 EUR til rådighed til tildeling, 
som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a). 
Hver medlemsstat kan indgive 
anmodninger op til deres maksimale 
finansielle bidrag, jf. artikel 10, til 
gennemførelse af deres genopretnings- og 
resiliensplaner.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Ved revision af forordningen 
gennem en delegeret retsakt og på 
grundlag af en begrundet anmodning fra 
en medlemsstat kan de supplerende midler 
også stilles til rådighed for budgetmæssige 
forpligtelser i 2023 og 2024.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 31. december 2022 til den 
31. december 2024 kan Kommissionen, 
hvis der er finansielle midler til rådighed, 
afholde forslagsindkaldelser i 
overensstemmelse med tidsplanen for det 
europæiske semester. I den forbindelse 
offentliggør den en vejledende tidsplan for 
de forslagsindkaldelser, der skal afholdes 
i perioden, og angiver for den enkelte 
forslagsindkaldelse det beløb, der 
potentielt kan tildeles. Hver medlemsstat 
kan foreslå, at den skal modtage op til et 
maksimumsbeløb svarende til dens 
tildelingsandel af det beløb, der kan 
tildeles, jf. bilag I, til gennemførelse af 
dens genopretnings- og resiliensplan.

udgår
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 31. december 2024 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat yde den berørte medlemsstat 
lånestøtte til gennemførelsen af dens 
genopretnings- og resiliensplaner.

1. Indtil den 31. december 2025 kan 
Kommissionen efter anmodning fra en 
medlemsstat yde den berørte medlemsstat 
lånestøtte til gennemførelsen af dens 
genopretnings- og resiliensplaner.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2024. I sidstnævnte tilfælde skal 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål.

2. En medlemsstat kan anmode om et 
lån samtidig med indgivelsen af en 
genopretnings- og resiliensplan, jf. artikel 
15, eller på et andet tidspunkt indtil den 31. 
august 2025. I sidstnævnte tilfælde skal 
anmodningen ledsages af en revideret plan 
med yderligere delmål og slutmål.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år. 
Genopretnings- og resiliensplaner, der er 
berettiget til finansiering under dette 
instrument, skal indeholde foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 

1. Med henblik på forfølgelsen af 
målene i artikel 4 udarbejder 
medlemsstaterne genopretnings- og 
resiliensplaner. Disse planer skal redegøre 
for den berørte medlemsstats reform- og 
investeringsdagsorden for de næste fire år 
og fastsætte de årlige mål. Genopretnings- 
og resiliensplaner, der er berettiget til 
finansiering under dette instrument, skal 
indeholde foranstaltninger til 
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investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke.

gennemførelse af reformer og offentlige 
såvel som offentlig-private 
investeringsprojekter gennem en samlet 
pakke, der bør omfatte de årlige mål såvel 
som et evalueringssystem for 
gennemførelsen.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene22.

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 
grønne og den digitale omstilling såsom 
investeringer i internetkonnektivitet, for at 
holde borgerne, især de mest sårbare, 
forbundet, og for at gøre Den Europæiske 
Unions videnbaserede økonomi mere 
bæredygtig. Som følge af pandemien skal 
de nationale sundhedstjenester desuden 
støttes gennem modernisering af 
sundhedsinfrastrukturen og forbedring af 
sundhedssystemernes effektivitet i 
Unionen. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og ajourføringer heraf i 
henhold til forordning (EU) 2018/199921, i 
de territoriale planer for retfærdig 
omstilling under fonden for retfærdig 
omstilling22 og i partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer under EU-
fondene.

_________________ _________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
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december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

22 […] 22 […]

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaten inddrager de 
interesserede parter, navnlig 
repræsentanter eller myndigheder på 
regionalt og lokalt plan, arbejdsmarkedets 
parter og andre repræsentanter for 
erhvervslivet samt 
civilsamfundsorganisationer, i 
forberedelsen og gennemførelsen af 
genopretnings- og resiliensplanen i 
henhold til Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 204/2014. De er 
afgørende for at identificere og vurdere 
specifikke investeringsbehov i en given 
medlemsstat.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 

2. Den af den berørte medlemsstat 
forelagte genopretnings- og resiliensplan 
skal udgøre et bilag til dens nationale 
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reformprogram skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne kan 
indgive udkast til planer fra den 15. 
oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år.

reformprogram skal indgives officielt 
senest den 30. april. Medlemsstaterne 
indgiver udkast til planer fra den 15. 
oktober det foregående år sammen med 
budgetforslaget for det følgende år.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester

a) en redegørelse for, hvordan man 
forventer at håndtere de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, under 
hensyntagen til medlemsstatens 
udviklingsmål.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) En redegørelse for, hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og/eller -
bevarelse, herunder for unge under 25 år 
og kvinder, og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser, forbedrer 
erhvervsstrukturen og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens, 
herunder hvordan territorier med særlige 
geografiske forhold vil blive målrettet, og 
hvordan de relevante landespecifikke 
udfordringer og prioriteter forventes at 
blive adresseret i denne plan;

Ændringsforslag 43Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den videnbaserede økonomi, til 
den grønne og den digitale omstilling eller 
til håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer; Denne redegørelse skal bl.a. 
omfatte de foranstaltninger, 
medlemsstaterne træffer for at sikre, at 
EU's 2030-mål for klima og energi nås, 
samt de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne træffer for at opnå en 
klimaneutral økonomi senest i 2050;

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) påtænkte delmål og slutmål og en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen af 
reformerne over en periode på højst fire år 
og for investeringernes vedkommende over 
en periode på højst syv år

d) påtænkte delmål, slutmål og 
indikatorer, som gør det muligt at måle 
disse slutmål, og en vejledende tidsplan for 
gennemførelsen af reformerne over en 
periode på højst fire år og for 
investeringernes vedkommende over en 
periode på højst syv år;

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en redegørelse for, hvordan 
udfordringerne med hensyn til god og 
effektiv forvaltningspraksis og 
kapacitetsmangler adresseres, herunder 
gennem kapacitetsopbygning blandt de 
offentlige myndigheder og 
støttemodtagerne i en tilstrækkelig 
målestok;
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de ledsageforanstaltninger, der 
eventuelt er behov for

h) andre ledsageforanstaltninger, der 
eventuelt er behov for, herunder 
mindskelse af unødvendige administrative 
byrder og forøgelse af antallet af 
offentlig-private partnerskaber;

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning.

4. I forbindelse med udarbejdelsen af 
deres forslag til genopretnings- og 
resiliensplaner kan medlemsstaterne 
anmode Kommissionen om at organisere 
en udveksling af bedste praksis, for at den 
anmodende medlemsstat kan drage fordel 
af andre medlemsstaters erfaringer, der 
offentliggøres til de andre EU-
organisationer og -organer. 
Kommissionen kan endvidere give 
medlemsstaterne en brugervenlig 
værktøjskasse med god praksis. 
Medlemsstaterne kan også anmode om 
teknisk støtte under instrumentet for 
teknisk støtte i overensstemmelse med den 
relevante forordning.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen tæt med den berørte 

1. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen samarbejder 
Kommissionen, efter høring af Europa-
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medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede 
supplerende oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt.

Parlamentet, tæt med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen kan fremsætte 
bemærkninger eller anmode om 
supplerende oplysninger. Den berørte 
medlemsstat fremlægger de ønskede 
supplerende oplysninger og kan om 
nødvendigt ændre planen, inden den 
indgives officielt.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

3. Kommissionen vurderer betydning 
af og sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
videnbaserede og den digitale omstilling 
såvel som til en konkurrencedygtig 
økonomi og tager med henblik herpå 
hensyn til følgende kriterier: 

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den videnbaserede økonomi og den 
digitale omstilling med henblik på 
udviklingen af en konkurrencedygtig 
økonomi og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer;

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
langsigtede vækstpotentiale for en 
konkurrencedygtig økonomi, skabelse 
og/eller bevarelse af arbejdspladser af høj 
kvalitet og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed med henblik på en 
mere harmonisk udvikling på tværs af 
medlemsstaterne;

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen

e) om den begrundelse, der er forelagt 
af medlemsstaten for den indgivne 
genopretnings- og resiliensplans anslåede 
samlede omkostninger, er rimelig og 
plausibel og står mål med den forventede 
virkning for økonomien og beskæftigelsen, 
og om betalingsplanen er i 
overensstemmelse med 
finansforordningen;

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag g)

f) om genopretnings- og 
resiliensplanen indeholder foranstaltninger 
til gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
effektive og sammenhængende tiltag, som 
bidrager til at skabe arbejdspladser, vækst 
og udviklingen af et videnbaseret samfund
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan og de 
foreslåede delmål og slutmål samt de dertil 
knyttede indikatorer. 

g) om de ordninger, som de berørte 
medlemsstater har foreslået, forventes at 
sikre en effektiv gennemførelse af 
genopretnings- og resiliensplanen, 
herunder den foreslåede tidsplan, 
betalingsplanen og de foreslåede delmål 
og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse 
senest fire måneder efter medlemsstatens 
officielle indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

1. Kommissionen træffer, efter høring 
af Europa-Parlamentet, afgørelse senest to 
måneder efter medlemsstatens officielle 
indgivelse af genopretnings- og 
resiliensplanen ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Hvis 
Kommissionens vurdering af en 
genopretnings- og resiliensplan er positiv, 
fastsættes det i afgørelsen, hvilke reformer 
og investeringsprojekter medlemsstaten 
skal gennemføre, herunder delmål og 
slutmål, og det finansielle bidrag, der 
tildeles henhold til artikel 11.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data.

f) ordningerne for, hvordan 
Kommissionen får adgang til de 
underliggende relevante data, herunder fra 
de nationale, regionale og lokale 
myndigheder;

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1.

Suspensionen ophæves, hvis 
medlemsstaten har truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en 
tilfredsstillende gennemførelse af de 
delmål og slutmål, der er omhandlet i 
artikel 17, stk. 1, og har garanteret, at 
midler, der er anvendt på 
utilfredsstillende vis, vil blive 
tilbagebetalt.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger til Europa-Parlamentet og 
Rådet og meddelelse om medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner

Inddragelse af Europa-Parlamentet og 
Rådet og meddelelse om medlemsstaternes 
genopretnings- og resiliensplaner

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 

1. Kommissionen fremsender de 
genopretnings- og resiliensplaner, der er 
godkendt ved Kommissionens 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 17, til Europa-Parlamentet og 
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Rådet uden unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser.

Rådet uden unødig forsinkelse. Den berørte 
medlemsstat kan anmode Kommissionen 
om at redigere følsomme eller fortrolige 
oplysninger, hvis offentliggørelse ville 
skade medlemsstatens samfundsinteresser. 
En sådan anmodning må ikke fortolkes 
bredt.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen til den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de berørte 
nationale myndigheder.

2. Kommissionen kan deltage i 
kommunikationsaktiviteter for at sikre 
synligheden af EU-finansieringen til den 
finansielle støtte, der påtænkes i den 
relevante genopretnings- og resiliensplan, 
herunder gennem fælles 
kommunikationsaktiviteter med de 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder samt med 
erhvervsorganisationer og relevante 
civilsamfundsorganisationer.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og de berørte 
medlemsstater skaber, i en udstrækning, 
der modsvarer deres respektive 
ansvarsområder, synergier og sikrer en 
effektiv koordinering mellem de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, og andre EU-programmer og -
instrumenter, navnlig med foranstaltninger, 
der finansieres af EU-fondene. De skal 
med henblik herpå:

Med henblik på at undgå overlapninger 
skaber Kommissionen og de berørte 
medlemsstater synergier og sikrer en 
effektiv koordinering mellem de 
instrumenter, der oprettes ved denne 
forordning, og andre EU-programmer og -
instrumenter, navnlig med foranstaltninger, 
der finansieres af EU-fondene. De skal 
med henblik herpå:
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at skabe synlighed for 
Unionens støtte gennem faciliteten 
oplyser medlemsstaterne deres borgere om 
de projekter, der finansieres;

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme vækstpotentialet i 
den berørte medlemsstats økonomi,

— disse udfordringer anses for at være 
væsentlige for at fremme vækstpotentialet i 
den berørte medlemsstats økonomi, f.eks. 
gennem ansvarlig udvikling af potentialet 
for bæredygtig vækst,

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.2 – stk. 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til den digitale omstilling af 
økonomiske eller sociale sektorer og 
fremme bredere adgang til digitale 
teknologier;

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – stk. 3 – underpunkt 2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse, herunder for unge under 25 
og kvinder, og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed
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HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG
FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en genopretnings- 
og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

For Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: Sirpa Pietikäinen (ordfører)

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Budgetudvalget og Økonomi- 
og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det foreskrives i artikel 2 og 8 i 
traktaten, at Unionen i alle sine aktiviteter 
skal tilstræbe at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Integrering af kønsaspektet, 
herunder kønsbudgettering, bør derfor 
gennemføres i alle EU's politikker og 
bestemmelser.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, til at udpege 
nationale reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

(3) På EU-niveau tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker ("det europæiske semester"), 
herunder principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og De 
Forenede Nationers mål for bæredygtig 
udvikling, til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
selv deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformer. Disse strategier bør fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
med midler fra medlemsstaten og/eller 
Unionen.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. De 
demografisk betingede udfordringer er 
blevet forstærket af covid-19. Den aktuelle 
covid-19-pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af sunde og resiliente økonomier 
og finansielle systemer, der bygger på 
stærke økonomiske og sociale strukturer 
hjælper medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt på chok og til hurtigere at komme 
på fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 

(4) Udbruddet af covid-19-pandemien 
først i 2020 har ændret de økonomiske 
udsigter år ud i fremtiden i Unionen og i 
verden, og dette kræver en hurtig og 
koordineret indsats fra Unionen for at 
håndtere de enorme økonomiske og sociale 
konsekvenser for alle medlemsstater. 
Covid-19-krisen har en uforholdsmæssig 
stor indvirkning på kvinder og piger på 
grund af de eksisterende uligheder, der 
bl.a. fører til en øget risiko for 
kønsbaseret vold i løbet af en nedlukning, 
ligesom en højere andel af kvinder må 
forlade arbejdsmarkedet, fordi de har 
større omsorgsforpligtelser og i højere 
grad er beskæftiget i sektorer, der er 
berørt af nedlukning, i den uformelle 
økonomi og i sektorer med mere usikre 
ansættelsesvilkår. Den aktuelle covid-19-
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hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe strukturelle 
svagheder i økonomierne og styrke deres 
resiliens, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større forskelle i Unionen.

pandemi såvel som den tidligere 
økonomiske og finansielle krise har vist, at 
udvikling af et stærkt velfærdssystem 
baseret på offentlige serviceydelser og 
sunde og resiliente økonomier og 
finansielle systemer, der bygger på stærke 
økonomiske og sociale strukturer, hjælper 
medlemsstaterne til at reagere mere 
effektivt og på en mere inkluderende 
facon på chok og til hurtigere at komme på 
fode igen bagefter. De mellemsigtede og 
langsigtede konsekvenser af covid-19-
krisen vil i meget høj grad afhænge af, 
hvor hurtigt medlemsstaternes økonomier 
kommer sig over krisen, hvilket igen 
afhænger af det finanspolitiske råderum, 
medlemsstaterne har til at træffe 
foranstaltninger til at afbøde krisens 
økonomiske og sociale konsekvenser, og af 
deres økonomiers resiliens. Reformer og 
investeringer, der skal afhjælpe uligheder 
og strukturelle svagheder i økonomierne og 
styrke deres resiliens samt gøre dem mere 
inkluderende, vil derfor være af afgørende 
betydning for at få økonomierne tilbage på 
vejen mod en bæredygtig genopretning og 
undgå endnu større sociale forskelle i 
Unionen samt fremskynde fremskridtene 
hen imod ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Udbruddet af covid-19-pandemien 
har også vist sig at have en stor 
kønsrelateret indvirkning på samfundet 
som følge af forskellige uligheder mellem 
kvinder og mænd. Da størstedelen af 
omsorgsarbejdet og andre vigtige 
servicefunktioner i EU udføres af kvinder, 
er ikke blot det faktum, at kvinder er langt 
hårdere ramt af krisen, blevet evident, 
men også den høje grad af horisontal og 
vertikal arbejdsmarkedssegregering, som 
forværres af manglen på omsorgstjenester 
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og -infrastrukturer for børn og ældre. 
Dertil kommer, at den kraftige stigning i 
kønsbaseret vold under nedlukningen i 
hele EU vidner om en foruroligende 
mangel på beskyttelse af og 
støtteforanstaltninger for kvinder, der 
udsættes eller risikerer at blive udsat for 
vold i hjemmet. Dette instrument bør bistå 
medlemsstaterne med at støtte og udvikle 
initiativer, der er rettet mod kvinders 
adgang til iværksætteri, 
mikrofinansiering og STEM 
(naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik), også 
med hensyn til at fremme 
beskæftigelsesmuligheder – navnlig i den 
digitale og den grønne økonomi – via 
ikkediskriminerende 
beskæftigelsesinitiativer. Der bør lægges 
særlig vægt på at løse problemet med 
arbejdsmarkedssegregering med 
foranstaltninger, der tager sigte på at 
mindske de kønsbestemte forskelle i 
beskæftigelse, løn og pension. 
Medlemsstaterne bør også anvende 
programmet til etablering og styrkelse af 
initiativer til fremme og forbedring af 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv 
med særligt fokus på 
omsorgsinfrastruktur og -tjenester. 
Infrastrukturer og tjenester såsom 
krisecentre for og støtte til voldsramte vil 
også være vigtige på vejen mod 
genopretning efter krisen.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 

(5) Gennemførelsen af reformer, der 
medvirker til at give nationale økonomier 
en høj grad af resiliens, forbedrer 
tilpasningsevnen og frigør vækstpotentiale, 
er blandt Unionens politiske prioriteter. De 
er derfor af afgørende betydning for at 
skabe en bæredygtig genopretning og 
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understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Dette er endnu mere 
nødvendigt efter pandemikrisen for at bane 
vejen for en hurtig genopretning.

understøtte øget økonomisk og social 
konvergens. Reformerne skal 
gennemføres under særlig hensyntagen til 
sårbare befolkningsgrupper og 
ligestillingen mellem kønnene. Dette er 
endnu mere nødvendigt efter 
pandemikrisen for at bane vejen for en 
hurtig genopretning.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kvinder har været i frontlinjen 
under covid-19-krisen, idet de udgør 
størstedelen af sundhedspersonalet i hele 
EU og har skullet afbalancere ulønnet 
omsorgsarbejde med deres 
arbejdsmæssige forpligtelser, hvilket i 
stigende grad har været vanskeligt for 
enlige forsørgere, hvoraf 85 % er kvinder.  
Investeringer i robust infrastruktur er 
også afgørende for at sikre ligestilling 
mellem kønnene og kvinders økonomiske 
selvhjulpenhed, opbygge resiliente 
samfund, bekæmpe usikre 
ansættelsesforhold i en kvindedomineret 
sektor, sætte skub i jobskabelsen samt 
forebygge fattigdom og social udstødelse 
og vil have en positiv indvirkning på BNP, 
da det vil give flere kvinder mulighed for 
at udføre lønnet arbejde.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider. Det er imidlertid af afgørende 
betydning at støtte investeringer i den 
aktuelle situation for at sætte fart i 

(6) Tidligere erfaringer har vist, at 
investeringer ofte falder markant i 
krisetider, herunder investeringer i 
offentlige tjenester, hvilket har haft varige 
negative konsekvenser for kvinders 
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genopretningen og styrke vækstpotentialet 
på lang sigt. Investeringer i grønne og 
digitale teknologier, kapaciteter og 
processer, der skal støtte omstillingen til 
ren energi og derved fremme 
energieffektiviteten i boligsektoren og 
andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå bæredygtig vækst og 
bidrage til at skabe arbejdspladser. Dette 
vil også medvirke til at gøre Unionen mere 
resilient og mindre afhængig ved at 
diversificere de vigtigste forsyningskæder.

rettigheder, økonomiske selvhjulpenhed 
og sundhed, herunder deres seksuelle og 
reproduktive sundhed og rettigheder. 
Derfor er det af afgørende betydning at 
støtte investeringer i den aktuelle situation 
for at sætte fart i genopretningen og styrke 
det bæredygtige vækstpotentiale på lang 
sigt og beskyttelsen af omsorgsøkonomien 
som en væsentlig del af den økonomiske 
model. Investeringer i omstilling inden for 
omsorg og i grønne og digitale teknologier, 
kapaciteter og processer, der skal støtte 
omstillingen til ren energi og derved 
fremme energieffektiviteten i boligsektoren 
og andre nøglesektorer i økonomien, er 
vigtige for at opnå inkluderende og 
bæredygtig vækst og bidrage til at skabe 
arbejdspladser. Dette vil også medvirke til 
at gøre Unionen mere resilient og mindre 
afhængig ved at diversificere de vigtigste 
forsyningskæder.  Desuden er det en vigtig 
anledning til at lette overgangen til en 
resilient omsorgsøkonomi og opnå et 
kønsafbalanceret samfund.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klimamål.

(11) I overensstemmelse med den 
europæiske grønne pagt som Europas 
strategi for bæredygtig vækst og med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil faciliteten, som oprettes ved 
denne forordning, bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og økologisk 
bæredygtighed og til at nå det overordnede 
mål om, at 25 % af udgifterne under EU-
budgettet skal understøtte klima- og andre 
miljømål i overensstemmelse med EU-
taksonomien og samt princippet om "ikke 
at gøre væsentlig skade". Klimaændringer 
og miljøforringelse påvirker i 
uforholdsmæssig grad kvinder, men 
kvinder er underrepræsenterede i 
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beslutningsprocessen vedrørende 
politikker til afbødning af 
klimaændringer. Vi er nødt til at sikre, at 
kvinder og andre sårbare grupper 
inddrages på alle niveauer af 
beslutningstagningen på nationalt plan og 
EU-plan.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I afspejling af den europæiske 
ligestillingsstrategi for 2020-2025 og som 
konkretisering af Unionens tilsagn om at 
gennemføre FN's mål for bæredygtig 
udvikling, navnlig mål 5, vil den facilitet, 
der oprettes ved denne forordning, 
bidrage til fremme af ligestilling mellem 
kønnene, princippet om integrering af 
kønsaspektet og eliminering af 
forskelsbehandling og uligheder mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne omstilling, men også 
den digitale omstilling. De vil begge spille 
en vigtig rolle i relanceringen og 

(12) Med henblik på at opfylde disse 
overordnede mål vil der i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
faciliteten blive identificeret relevante 
tiltag, som vil blive revurderet som led i de 
relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Der bør også lægges 
behørig vægt på virkningen af de nationale 
planer, der indgives i overensstemmelse 
med denne forordning, mht. at fremme 
ikke blot den grønne og den 
omsorgsrelaterede omstilling, men også 
den digitale omstilling. De vil begge spille 
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moderniseringen af vores økonomi. en vigtig rolle i relanceringen og 
moderniseringen af vores økonomi.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser samt støtte den 
grønne og den digitale omstilling, der skal 
medvirke til at opnå et klimaneutralt 
Europa senest i 2050, og på den måde 
bidrage til at genoprette EU-økonomiernes 
vækstpotentiale efter krisen, fremme 
jobskabelse og befordre bæredygtig vækst.

(14) Facilitetens overordnede mål bør 
være fremme af den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Med henblik 
herpå bør den bidrage til at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser, fremme 
ligestillingen mellem kønnene samt støtte 
den grønne og den digitale omstilling og 
omstillingen til en resilient 
omsorgsøkonomi, der skal medvirke til at 
opnå et klimaneutralt Europa og 
kønsafbalanceret samfund senest i 2050, 
og på den måde bidrage til at genoprette 
EU-økonomiernes vækstpotentiale efter 
krisen, fremme kønsresponsiv jobskabelse 
og befordre bæredygtig og inkluderende 
vækst.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 

(16) For at sikre, at genopretnings- og 
resiliensplanen bidrager til facilitetens mål, 
bør den omfatte foranstaltninger til 
gennemførelse af reformer og offentlige 
investeringsprojekter gennem en 
sammenhængende genopretnings- og 
resiliensplan. Genopretnings- og 
resiliensplanen skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
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det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
ind under prioriteterne for den europæiske 
grønne pagt og den digitale dagsorden, bør 
planen også omfatte foranstaltninger, som 
er relevante for den grønne og den digitale 
omstilling. Foranstaltningerne bør gøre det 
muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens klima- 
og miljøpolitiske prioriteter.

det europæiske semester, med de nationale 
reformprogrammer, samt med de nationale 
energi- og klimaplaner, planerne for 
retfærdig omstilling, planerne for 
ligestilling mellem kønnene og de 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer, der er vedtaget under EU-
fondene. For at fremme tiltag, der falder 
inden for prioriteterne i den europæiske 
strategi for ligestilling mellem mænd og 
kvinder, den europæiske grønne pagt og 
den digitale dagsorden, bør planen også 
omfatte foranstaltninger, som er relevante 
for fremme af ligestilling mellem kønnene 
og den grønne og digitale omstilling, 
såsom afhjælpning af den kønsbestemte 
digitale kløft. Foranstaltningerne bør gøre 
det muligt hurtigt at nå og levere de mål og 
bidrag, der er fastsat i de nationale energi- 
og klimaplaner og ajourføringer heraf. Alle 
understøttede aktiviteter bør forfølges 
under fuld overholdelse af Unionens 
ligestillings-, klima- og miljøpolitiske 
prioriteter.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomisk og social 
resiliens; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
grønne og den digitale omstilling; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 

(21) For at sikre nationalt ejerskab til og 
fokus på de relevante reformer og 
investeringer bør de medlemsstater, der 
ønsker at modtage støtte, indgive en 
behørigt begrundet og underbygget 
genopretnings- og resiliensplan til 
Kommissionen. Genopretnings- og 
resiliensplanen bør indeholde et detaljeret 
sæt foranstaltninger til gennemførelse af 
den, herunder delmål og slutmål, og 
genopretnings- og resiliensplanens 
forventede virkninger for vækstpotentiale, 
kønsresponsiv jobskabelse og økonomisk 
og social resiliens samt ligestilling mellem 
kønnene; den bør også indeholde 
foranstaltninger, som er relevante for den 
retfærdige grønne og digitale omstilling og 
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foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

for omstillingen til en resilient 
omsorgsøkonomi, samt fremme 
ligestillingen mellem kønnene; den bør 
tillige indeholde en redegørelse for den 
foreslåede genopretnings- og resiliensplans 
forenelighed med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester. Der bør tilstræbes 
og opnås et tæt samarbejde mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne 
gennem hele processen.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat. Kommissionen vil respektere 
det nationale ejerskab til processen fuldt ud 
og vil derfor tage hensyn til den 
begrundelse og de elementer, som den 
berørte medlemsstat fremsætter, og vil 
vurdere, om den af medlemsstaten 
foreslåede genopretnings- og resiliensplan 
forventes effektivt at håndtere de 
udfordringer, der er identificeret i de 
relevante landespecifikke henstillinger 
rettet til den berørte medlemsstat eller i 
andre relevante dokumenter, som 
Kommissionen vedtager officielt som led i 
det europæiske semester; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til den grønne og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
forventes at få varige virkninger i den 
berørte medlemsstat, om planen forventes 
at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 

(22) Kommissionen bør vurdere de 
genopretnings- og resiliensplaner, som 
medlemsstaterne har foreslået, og bør 
handle i tæt samarbejde med den berørte 
medlemsstat og med deltagelse af 
arbejdsmarkedsparter og 
civilsamfundsorganisationer. 
Kommissionen vil respektere det nationale 
ejerskab til processen fuldt ud og vil derfor 
tage hensyn til den begrundelse og de 
elementer, som den berørte medlemsstat 
fremsætter, og vil vurdere, om den af 
medlemsstaten foreslåede genopretnings- 
og resiliensplan forventes effektivt at 
håndtere de udfordringer, der er 
identificeret i de relevante landespecifikke 
henstillinger rettet til den berørte 
medlemsstat eller i andre relevante 
dokumenter, som Kommissionen vedtager 
officielt som led i det europæiske semester; 
om planen indeholder foranstaltninger, der 
effektivt bidrager til den grønne, den 
omsorgsrelaterede og den digitale 
omstilling og til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer; om planen 
indeholder foranstaltninger, der effektivt 
bidrager til fremme af ligestilling mellem 
kønnene, princippet om integrering af 
kønsaspektet og eliminering af 
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forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed, om den 
begrundelse, der er forelagt af 
medlemsstaten for de anslåede samlede 
omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

forskelsbehandling på grund af køn eller 
til at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer; om planen forventes at få 
varige virkninger i den berørte 
medlemsstat, om planen for ligestilling 
mellem kønnene, der er indeholdt i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
effektivt adresserer krisens indvirkning på 
ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
inden for beskæftigelse og adgang til 
finansiering, samt om den omfatter 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold; om 
planen forventes at bidrage effektivt til at 
styrke medlemsstatens vækstpotentiale, 
kønsresponsive jobskabelse, ligestilling og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed; om den begrundelse, der er 
forelagt af medlemsstaten for de anslåede 
samlede omkostninger til den indgivne 
genopretnings- og resiliensplan, er rimelig 
og plausibel og står mål med den 
forventede virkning for økonomien og 
beskæftigelsen, om den foreslåede 
genopretnings- og resiliensplan indeholder 
foranstaltninger til gennemførelse af 
reformer og offentlige 
investeringsprojekter, der repræsenterer 
sammenhængende tiltag, og om de 
ordninger, som den berørte medlemsstat 
har foreslået, forventes at sikre en effektiv 
gennemførelse af genopretnings- og 
resiliensplanen, herunder de foreslåede 
delmål og slutmål samt de dertil knyttede 
indikatorer.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 

(33) Med henblik på effektiv 
overvågning af gennemførelsen bør 
medlemsstaterne som led i det europæiske 



RR\1217780DA.docx 389/411 PE655.950v03-00

DA

semester hvert kvartal aflægge rapport om 
fremskridtene med at opfylde 
genopretnings- og resiliensplanerne. 
Sådanne rapporter, der udarbejdes af de 
berørte medlemsstater, bør afspejles på 
passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

semester og i konsultation med 
arbejdsmarkedsparter og 
civilsamfundsorganisationer hvert kvartal 
aflægge rapport om fremskridtene med at 
opfylde genopretnings- og 
resiliensplanerne. Sådanne rapporter, der 
udarbejdes af de berørte medlemsstater, 
bør afspejles på passende vis i de nationale 
reformprogrammer, der bør anvendes som 
et redskab til rapportering om de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af genopretnings- og resiliensplanerne.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis.

(36) I overensstemmelse med punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 er der 
behov for at evaluere genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, på grundlag af oplysninger, der 
er tilvejebragt via specifikke 
overvågningskrav, samtidig med at 
overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør, i det omfang det er 
hensigtsmæssigt, omfatte målbare 
indikatorer, der kan danne grundlag for en 
evaluering af instrumenternes virkninger i 
praksis. Data indsamlet med henblik på 
overvågning skal være opdelt på køn.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 

(37) Kommissionen bør forelægge en 
årsrapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af faciliteten, 
som oprettes ved nærværende forordning. 



PE655.950v03-00 390/411 RR\1217780DA.docx

DA

Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner; den bør også indeholde 
oplysninger om omfanget af de indtægter, 
faciliteten er blevet tildelt under EU-
genopretningsinstrumentet det foregående 
år, fordelt på budgetposter, og bidraget fra 
de beløb, der er rejst under EU-
genopretningsinstrumentet, til opnåelse af 
facilitetens mål.

Rapporten bør indeholde oplysninger om 
de fremskridt, medlemsstaterne gør med de 
godkendte genopretnings- og 
resiliensplaner, og om deres indvirkning 
på ligestillingen mellem kønnene; den bør 
også indeholde oplysninger om omfanget 
af de indtægter, faciliteten er blevet tildelt 
under EU-genopretningsinstrumentet det 
foregående år, fordelt på budgetposter, og 
bidraget fra de beløb, der er rejst under 
EU-genopretningsinstrumentet, til opnåelse 
af facilitetens mål.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør foretages en uafhængig 
evaluering af opfyldelsen af målene for den 
facilitet, der oprettes ved denne forordning, 
samt af effektiviteten af anvendelsen af 
dens ressourcer og dens merværdi. Hvis det 
er relevant, bør evalueringen ledsages af 
forslag til ændring af denne forordning. 
Der bør endvidere foretages en uafhængig 
efterfølgende evaluering af instrumenternes 
langsigtede virkning.

(38) Der bør i konsultation med 
kvinderelaterede 
civilsamfundsorganisationer og 
kønsbudgetteringseksperter foretages en 
uafhængig, kønsresponsiv evaluering af 
opfyldelsen af målene for den facilitet, der 
oprettes ved denne forordning, samt af 
effektiviteten af anvendelsen af dens 
ressourcer og dens merværdi. Hvis det er 
relevant, bør evalueringen ledsages af 
forslag til ændring af denne forordning. 
Der bør endvidere foretages en uafhængig 
efterfølgende evaluering af instrumenternes 
langsigtede virkning, herunder på 
ligestillingen mellem kønnene.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 

Anvendelsen af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten, som oprettes ved denne 
forordning, skal vedrøre politikområder 
med relation til økonomisk, social og 
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territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, forskning og 
innovation, intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, beskæftigelse og 
investeringer samt de finansielle systemers 
stabilitet.

territorial samhørighed, den grønne og den 
digitale omstilling samt omstillingen til en 
resilient omsorgsøkonomi, sundhed, 
konkurrenceevne, resiliens, produktivitet, 
uddannelse og færdigheder, ligestillingen 
mellem kønnene, forskning og innovation, 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
beskæftigelse og investeringer samt de 
finansielle systemers stabilitet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale og 
økonomiske konsekvenser og støtte den 
grønne og den digitale omstilling og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig vækst til følge.

1. Genopretnings- og 
resiliensfacilitetens overordnede mål er at 
fremme Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed ved at forbedre 
medlemsstaternes resiliens og 
tilpasningsevne, afbøde krisens sociale, 
økonomiske og kønsrelaterede 
konsekvenser og støtte den grønne og den 
digitale omstilling samt promoveringen af 
ligestilling mellem kønnene og på den 
måde medvirke til at genoprette EU-
økonomiernes vækstpotentiale og fremme 
jobskabelse efter covid-19-krisen, med 
bæredygtig og inkluderende vækst samt 
ligestilling mellem kønnene til følge.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med de relevante 
landespecifikke udfordringer og prioriteter, 
der er identificeret inden for rammerne af 
det europæiske semester, særlig dem, som 
er relevante for eller hidrører fra den 

2. Genopretnings- og 
resiliensplanerne skal være i 
overensstemmelse med og prioritere de 
relevante landespecifikke udfordringer og 
prioriteter, der er identificeret inden for 
rammerne af det europæiske semester, 
særlig dem, som er relevante for eller 
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grønne og den digitale omstilling. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med 
oplysningerne fra medlemsstaterne i de 
nationale reformprogrammer under det 
europæiske semester, i deres nationale 
energi- og klimaplaner og ajourføringer 
heraf i henhold til forordning (EU) 
2018/199921, i de territoriale planer for 
retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene.

hidrører fra den grønne og den digitale 
omstilling samt omstillingen hen imod en 
resilient omsorgsøkonomi. Genopretnings- 
og resiliensplanerne skal også være i 
overensstemmelse med oplysningerne fra 
medlemsstaterne i de nationale 
reformprogrammer under det europæiske 
semester, i deres nationale energi- og 
klimaplaner og andre miljømål og 
ajourføringer heraf i henhold til forordning 
(EU) 2018/199921, i de territoriale planer 
for retfærdig omstilling under fonden for 
retfærdig omstilling22 og i 
partnerskabsaftaler og operationelle 
programmer under EU-fondene. 
Genopretnings- og resiliensplanerne skal 
også være i overensstemmelse med de 
nationale strategier for ligestilling mellem 
kønnene.

__________________ __________________
21Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

21Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 11. 
december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen.

22 […] 22 […]

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøder 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser og medvirker til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed og konvergens

b) en redegørelse for hvordan planen 
styrker den berørte medlemsstats 
vækstpotentiale, kønsresponsive 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøder krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser og medvirker til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og konvergens og 
ligestillingen mellem kønnene;

Ændringsforslag 23
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer

c) en redegørelse for, hvordan 
foranstaltningerne i planen forventes at 
bidrage til den grønne og den digitale 
omstilling samt omstillingen til en 
resilient omsorgsøkonomi eller håndtere 
de dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en national ligestillingsplan for 
genopretning, der er i overensstemmelse 
med målene i strategien for ligestilling 
mellem mænd og kvinder, for effektivt at 
imødegå krisens negative konsekvenser 
for ligestillingen, navnlig ved at sikre 
jobskabelse for kvinder, mindskelse af 
løngabet mellem kønnene og adgang til 
kredit for kvindelige iværksættere, 
herunder foranstaltninger til forebyggelse 
og bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
vold i hjemmet samt seksuel chikane; den 
nationale ligestillingsplan skal udarbejdes 
og gennemføres i samarbejde med de 
relevante nationale ligestillingsorganer og 
i konsultation med 
kvinderettighedsorganisationer og 
eksperter i kønsbudgettering. 

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) en redegørelse for, hvordan 
planens foranstaltninger forventes at 
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bidrage til fremme af ligestillingen 
mellem kønnene, princippet om 
integrering af kønsaspektet og 
eliminering af forskelsbehandling på 
grund af køn eller til håndteringen af de 
dermed forbundne udfordringer;

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) en kønsspecifik 
konsekvensanalyse, der skal være 
styrende for de foranstaltninger, der 
indgår i planen;

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte.

2. Ved vurderingen af genopretnings- 
og resiliensplanen og fastsættelsen af det 
beløb, der skal tildeles til den berørte 
medlemsstat, tager Kommissionen hensyn 
til de analytiske oplysninger om den 
berørte medlemsstat, som er tilgængelige 
inden for rammerne af det europæiske 
semester, såvel som den begrundelse og de 
elementer, den berørte medlemsstat har 
fremlagt, jf. artikel 15, stk. 3, og alle andre 
relevante oplysninger, herunder navnlig 
dem, der er indeholdt i den berørte 
medlemsstats nationale reformprogram og 
nationale energi- og klimaplan, og, hvis det 
er relevant, oplysninger om teknisk støtte 
modtaget via instrumentet for teknisk 
støtte. Kommissionen skal også kræve, at 
uafhængige eksperter foretager en 
kønsspecifik konsekvensanalyse af 
planen, eller selv foretage en sådan 
analyse.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer betydning af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Kommissionen vurderer betydning af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling samt 
omstillingen til en resilient 
omsorgsøkonomi samt til fremme af 
ligestillingen mellem kønnene og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling  samt 
omstillingen til en resilient 
omsorgsøkonomi og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om planen for ligestilling mellem 
kønnene, der er indeholdt i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
effektivt adresserer de kønsspørgsmål, der 
er kommet frem under krisen, sikrer 
ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
med hensyn til beskæftigelse, ligeløn og 
adgang til finansiering, bidrager til 
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fremme af princippet om integrering af 
kønsaspektet og eliminering af 
forskelsbehandling på grund af køn, samt 
om den omfatter foranstaltninger til 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kønsbaseret vold, vold i hjemmet og 
seksuel chikane;

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

d) om genopretnings- og 
resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, kønsresponsive 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed og styrke 
ligestillingen mellem kønnene

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

2. Performancerapporteringssystemet 
skal sikre, at data til overvågning af 
gennemførelsen af aktiviteter og resultater 
er sammenlignelige, opdelt på køn og 
indsamles effektivt og rettidigt. Til det 
formål pålægges modtagere af EU-midler 
rimelige rapporteringskrav.

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten.

2. Årsrapporten skal indeholde 
oplysninger om fremskridtene vedrørende 
de berørte medlemsstaters genopretnings- 
og resiliensplaner under faciliteten og om 
deres indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig efterfølgende 
evalueringsrapport senest tre år efter 
udgangen af 2027.

1. Fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en uafhængig 
evalueringsrapport om dens anvendelse 
samt en uafhængig og kønsresponsiv 
efterfølgende evalueringsrapport senest tre 
år efter udgangen af 2027.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, samt af 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi. Der skal i 
rapporten tillige tages stilling til, i hvilken 
udstrækning alle de forskellige mål og 
tiltag fortsat er relevante.

2. Evalueringsrapporten skal navnlig 
indeholde en vurdering af, i hvor stort 
omfang målene er nået, af effektiviteten af 
ressourceudnyttelsen og den europæiske 
merværdi samt af virkningerne af 
integrationen af kønsaspektet. Der skal i 
rapporten tillige tages stilling til, i hvilken 
udstrækning alle de forskellige mål og 
tiltag fortsat er relevante.

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt.

4. Den efterfølgende 
evalueringsrapport skal bestå af en samlet 
vurdering af de instrumenter, der oprettes 
ved denne forordning, og indeholde 
oplysninger om virkningerne på lang sigt, 
herunder virkningerne på ligestillingen 
mellem kønnene.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne og den digitale omstilling og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:  

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
vurderer Kommissionen betydningen af og 
sammenhængen i genopretnings- og 
resiliensplanen og dens bidrag til den 
grønne, den omsorgsrelaterede og den 
digitale omstilling samt fremme af 
ligestillingen mellem kønnene og tager 
med henblik herpå hensyn til følgende 
kriterier:

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne og den digitale omstilling og til 
at håndtere de dermed forbundne 
udfordringer

b) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
den grønne, den omsorgsrelaterede og den 
digitale omstilling og til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
at fremme ligestillingen mellem kønnene 
og princippet om integration af 
kønsaspektet og til eliminering af 
forskelsbehandling på grund af køn eller 
til håndteringen af de dermed forbundne 
udfordringer, navnlig foranstaltninger, 
der adresserer løngabet mellem kønnene, 
tilstrækkelig familieorlov og fleksible 
arbejdsordninger, adgang til 
børnepasning og langtidspleje til 
overkommelige priser og øget deltagelse 
af kvinder på arbejdsmarkedet, herunder 
ved at sikre lige muligheder og 
karriereudvikling

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om planen for ligestilling mellem 
kønnene, der er indeholdt i 
genopretnings- og resiliensplanen, er i 
overensstemmelse med målene i strategien 
for ligestilling mellem mænd og kvinder 
og effektivt adresserer krisens indvirkning 
på ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
inden for beskæftigelse, ligeløn og adgang 
til finansiering, samt om den omfatter 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
seksuel chikane

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) om genopretnings- og d) om genopretnings- og 
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resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse og 
økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed

resiliensplanen forventes at bidrage 
effektivt til at styrke medlemsstatens 
vækstpotentiale, jobskabelse, ligestilling 
mellem kønnene og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne og den 
digitale omstilling eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer 

2.2 Planen indeholder foranstaltninger, 
der effektivt bidrager til den grønne, den 
omsorgsrelaterede og den digitale 
omstilling eller til at håndtere de dermed 
forbundne udfordringer

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – afsnit 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eller
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til omstillingen til en 
omsorgsøkonomi

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne og/eller den digitale omstilling 
forbundne udfordringer, 

— gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de med den 
grønne, den omsorgsrelaterede og/eller 
den digitale omstilling forbundne 
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udfordringer,

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2a Planen indeholder 
foranstaltninger, der effektivt bidrager til 
fremme af ligestilling mellem kønnene, 
princippet om integrering af kønsaspektet 
og eliminering af forskelsbehandling på 
grund af køn eller til at håndtere de 
dermed forbundne udfordringer.
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at fremme ligestillingen 
mellem kønnene og princippet om 
integrering af kønsaspektet, eller - 
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til elimineringen af 
forskelsbehandling på grund af køn,
eller
- gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at bidrage 
væsentligt til at håndtere de udfordringer, 
der er et resultat af manglende ligestilling 
mellem kønnene og/eller 
forskelsbehandling på grund af køn,
og
gennemførelsen af de påtænkte 
foranstaltninger forventes at få varige 
virkninger.
Rating
A – I høj grad
B – I moderat grad
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C – I ringe grad

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3a Planen for ligestilling mellem 
kønnene, der er indeholdt i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
adresserer effektivt krisens indvirkning på 
ligestillingen mellem kønnene, navnlig 
inden for beskæftigelse, ligeløn og adgang 
til finansiering, og omfatter 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af kønsbaseret vold og 
seksuel chikane.
Kommissionen tager hensyn til følgende 
elementer ved vurderingen ud fra dette 
kriterium:
Anvendelsesområde
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, der er udarbejdet i 
konsultation med kvindeorganisationer i 
civilsamfundet, og som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til at 
håndtere krisens virkninger for 
ligestillingen mellem kønnene,
og
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til 
jobskabelsen for kvinder,
og
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at mindske løngabet mellem 
kønnene,
og
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- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til at lette 
adgangen til kredit for kvindelige 
iværksættere,
og
- gennemførelsen af planen for ligestilling 
mellem kønnene, som indgår i 
genopretnings- og resiliensplanen, 
forventes at bidrage væsentligt til at 
forebygge og bekæmpe kønsbaseret vold 
og seksuel chikane,
Rating
A – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager effektivt til at håndtere krisens 
indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.
B – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager delvis til at håndtere krisens 
indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.
C – Genopretnings- og resiliensplanen 
bidrager ikke til at håndtere krisens 
indvirkning på ligestillingen mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse og økonomiske og sociale 
resiliens, afbøde krisens økonomiske og 
sociale konsekvenser samt medvirke til at 
forbedre den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed 

2.4 Genopretnings- og resiliensplanen 
forventes at bidrage effektivt til at styrke 
medlemsstatens vækstpotentiale, 
jobskabelse, ligestilling mellem kønnene 
og økonomiske og sociale resiliens, afbøde 
krisens økonomiske og sociale 
konsekvenser samt medvirke til at forbedre 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed
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Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 3 – nr. 2.4 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at negative 
følger af disse foranstaltninger for 
klimaet og miljøet forebygges,  

— Genopretnings- og resiliensplanen 
indeholder foranstaltninger, der tager sigte 
på at afhjælpe svagheder i 
medlemsstaternes økonomier og på at 
fremme vækstpotentialet i den berørte 
medlemsstats økonomi, stimulere 
jobskabelse og afbøde krisens negative 
konsekvenser, samtidig med at 
ligestillingen mellem kønnene og den 
grønne omstilling fremmes,
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SKRIVELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Johan Van Overtveldt Irene Tinagli
Formand Formand
Budgetudvalget Økonomi- og Valutaudvalget
BRUXELLES BRUXELLES

Vedr.: Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om oprettelse 
af en genopretnings- og resiliensfacilitet
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Kære formand

I forbindelse med ovennævnte procedure afgiver Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 24. september 2020 vedtog udvalget at sende sin 
udtalelse i form af en skrivelse.

Udviklingsudvalget behandlede spørgsmålet på sit møde den 12. oktober 2020. På dette 
møde1 besluttede udvalget at opfordre Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de 
vedtager:

Med venlig hilsen

Antonio Tajani
FORSLAG

I sine beslutninger af 16. februar 2017 om Europas fremtid understregede Parlamentet 
behovet for at forbedre Unionens evne til at handle og for at øge den demokratiske 
ansvarlighed og gennemsigtigheden af dens beslutningstagning, i betragtning af at 
fællesskabsmetoden er bedst egnet til Unionens funktionsmåde. Det havde det synspunkt, at 
beslutningsprocedurerne i Rådet for så vidt angår både egne indtægter og FFR burde ændres 

1 Følgende var til stede ved den endelige afstemning: Antonio Tajani (formand og ordfører for udtalelsen), 
Gabriele Bischoff (næstformand), Charles Goerens (næstformand), Giuliano Pisapia (næstformand), Gerolf 
Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (for Jacek Saryusz-Wolski), Fabio 
Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, 
Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (for 
Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (for Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze og Rainer Wieland. 



PE655.950v03-00 406/411 RR\1217780DA.docx

DA

fra enstemmighed til kvalificeret flertal og understregede behovet for at anvende den 
almindelige lovgivningsprocedure til vedtagelsen af FFR-forordningen. Nogle af disse 
forbedringer kræver en traktatreform, men artikel 312, stk. 2, i TEUF åbner allerede mulighed 
for at anvende kvalificeret flertal i forbindelse med Rådets vedtagelse af FFR.

I overensstemmelse med denne holdning pegede Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i 
sin udtalelse til Budgetudvalget om udkastet til Rådets afgørelse om ordningen for Den 
Europæiske Unions egne indtægter på fordelene ved at skabe midlertidig finansiel kapacitet 
ved hjælp af midler, som Kommissionen låner på markederne på vegne af EU til 
genopretningsinstrumentet (Next Generation EU), og behovet for at indføre nye egentlige 
egne indtægter i løbet af FFR-perioden 2021-2027 med henblik på at sikre troværdigheden og 
bæredygtigheden af tilbagebetalingsplanen for pakken, og fastholdt samtidig, at den nye 
mekanisme kræver passende parlamentarisk medbestemmelse og ansvarlighed for Europa-
Parlamentet og så meget gennemsigtighed som muligt. fastholder, at dette også skal være 
tilfældet for så vidt angår beslutningerne om fastsættelse af prioriteringer og udbetaling af 
midler til alle instrumenter, der finansieres via de eksterne formålsbestemte indtægter under 
Next Generation EU-programmet. 

Den foreslåede genopretnings- og resiliensfacilitet er et af de vigtigste elementer i "Next 
Generation EU"-genopretningsforanstaltningerne, og det er derfor relevant, at dette 
instrument indeholder følgende bestemmelser med henblik på at sikre demokratisk kontrol og 
ansvarlighed, idet der dog tages behørigt hensyn til princippet om institutionel ligevægt: 

– en klar europæisk fastlæggelse af prioriteter og af udgiftsmål for prioriteterne i 
forordningen samt fokus på projekter, der fremmer integrationen af Unionen

– anvendelse af delegerede retsakter til vedtagelse af genopretnings- og resiliensplaner i 
stedet for gennemførelsesretsakter

– en obligatorisk, rettidig og velstruktureret gennemgang af gennemførelsen af faciliteten 

– interessenthøringer på flere niveauer med repræsentanter eller myndigheder på regionalt 
og lokalt plan, økonomiske interesseorganisationer og arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og andre relevante interessenter, også i forberedelsen af 
genopretnings- og resiliensplanerne, uden at dette medfører unødige forsinkelser i 
processen, i overensstemmelse med partnerskabsprincippet

– regelmæssig og rettidig rapportering og tilvejebringelse af information til Europa-
Parlamentet og Rådet på samme vilkår, både skriftligt og gennem deltagelse af 
Kommissionens og medlemsstaternes repræsentanter i møder i Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg 

– oprettelse af passende værktøjer, såsom en offentlig resultattavle, til overvågning og 
evaluering af gennemførelsen, og inddragelse af Europa-Parlamentet i udpegelsen af 
eventuelle eksperter, der bistår Kommissionen     

– adgang for Europa-Parlamentet til en fælles database med detaljerede oplysninger om 
alle endelige modtagere af midler fra faciliteten i et elektronisk format

– adgang til finansiering gøres afhængig af overholdelsen af de værdier, der er nedfældet i 
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artikel 2 i TEU, i henhold til de regler, som bliver fastsat med hensyn hertil for hele 
EU's budget

– en dechargeprocedure i Europa-Parlamentet for så vidt angår udgifter under dette 
instrument, hvor der skelnes klart mellem udgifter til faciliteten og Kommissionens 
generelle dechargeprocedure.      

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vil desuden gerne påpege, at "Next Generation 
EU" potentielt kan give anledning til en fortsættelse af uenigheden om den såkaldte moral 
hazard mellem nettobidragsydere og nettomodtagere, i tilfælde af at der ikke indføres nye 
egne indtægter til finansiering af tilbagebetalingerne til EU-budgettet af denne 
genopretningspakke uden fortilfælde. Dette vil være til skade for den enhed, solidaritet og 
samhørighed, som vores Union bygger på. Udvalget opfordrer derfor atter til indførelse af en 
kurv af nye egne indtægter i henhold til en juridisk bindende tidsplan, der som minimum bør 
dække udgifterne i forbindelse med Next Generation EU-genopretningspakken (hovedstol og 
renter) og på den måde sikre troværdigheden og bæredygtigheden af tilbagebetalingsplanen 
for pakken. Med dette for øje er det vigtigt, at der i den interinstitutionelle aftale om 
budgetanliggender indgår en bindende tidsplan for indførelsen af den nævnte kurv af nye egne 
indtægter i løbet af den periode, som dækkes af den flerårige finansielle ramme for 2021-
2027. Denne aftale bør desuden tilstræbe en styrkelse Europa-Parlamentets rolle med hensyn 
til anvendelsen af de traktatbestemmelser, som genopretningsplanen bygger på.

På baggrund af den hidtil usete karakter af genopretningsinstrumentet – et historisk vigtigt 
skridt, som falder sammen med 70-året for Schumanerklæringen af 9. maj 1950 – og af dets 
betydning for Unionens fortsatte integration, finder Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender sluttelig, at konferencen om Europas fremtid er en passende lejlighed til bl.a. at 
drøfte de demokratiske og forfatningsmæssige udfordringer i forbindelse med 
genopretningsinstrumentets institutionelle struktur og beslutningsprocedurerne vedrørende 
FFR og egne indtægter mere generelt, i betragtning af Europa-Parlamentets nuværende 
begrænsede rolle i disse procedurer.
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